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Invited Speaker/Paper 

           

Abstract – Today, the universal development tool of the globalization in the world is ICT. Therefore, the capacity of using advanced 

tools of ICT in developed countries is increasing rapidly. Intelligent technological tools have become a part of our lives. Intelligent 

systems in our world that try to adapt to the era of information after the industrial revolution and the strategies governing these 

systems have a great importance in terms of emerging industries. Industry 4.0 and Smart Specialization Strategy, which is the most 

important management tool for the distribution of Horizon 2020 fund resources of the European Union, also have importance for 

developing countries like Turkey in terms of implementation of development policies. Now the awareness of the knowledge is 

unquestionable that every inhabitant countries can be developed society. Turkey attaches great importance to the youth population 

and new technologies and initiatives with open culture in ICT. Just as in the developed world, in Turkey, the entrepreneurship of 

technology development zones / technoparks as one of the most important players of the regional development ecosystem has 

already proved its importance for the development of the country. The increase in the quantity and quality of the technoparks in 

Turkey also contributes positively to the growth of the ICT sector. The emergence of high-tech creative industries in the region of 

technoparks have good conditions for creating micro-clusters of these sectors, attracting talent and investors, creating employment 

and accessing high-skilled talent pools. Because cluster dynamics are an important power for the economic, industrial and 

technological specialization of a region or country. In the context of new regional innovation strategies supported by the European 

Union and focused on the Smart Specialization Strategy, clusters are an important tool for discover the regional strengths and 

potentials of new emerging sector. In this study, we will investigate the role of technoparks in Turkey, which forming cluster in 

relation to smart specialization. Also we will analyse the potential of ICT technoparks in the world and Turkey in the development 

of region, the potential of Fırat Teknokent to create a ICT cluster for the last 5 years, the state of the ICT cluster, the increase in 

employment capacity, the exploit of technoparks facilities and cluster growth capability. 

 
Keywords – Technoparks, Cluster, Smart Specialization, ICT Cluster 

1.Giriş 

Yaşadığımız dünya bilgi teknolojilerin yoğun kullanımına bağlı 

olarak büyük bir hızla değişmektedir. Yapay zekâ, robotlar, 

sensörler, nesnelerin internet teknolojilerindeki şaşırtıcı 

gelişmeler bunların bulut teknolojileri ile birleşmesiyle dijital 

platformlar ortaya çıkmaktadır. Teknolojinin hızlı gelişim süreci 

Sanayileşmeyi Endüstri 4.0 devrimine taşımıştır.  

McKinsey raporu (2015) endüstriyel internet kullanımının 2025 

yılında 1.1 trilyon dolar tutarında bir ekonomik değer 

yaratacağını açıklamıştır. Deloitte Digital araştırmalarında ise, 

“gelecek yedi yılda, en az bir yazılım dilinden anlayan 1 milyona 

yakın uzmanın işgücü piyasasına katılacağını” belirtmiştir.   

Bilişim sektörü ekonomideki verimlilik artırışına, hızlandırıcı 

rolüyle, ülkelerin rekabet gücüne olumlu katkılarından dolayı, 

kritik önem taşıyan sektörler arasında yer almaktadır. 

Bilişim sektörünün ekonomik büyümeye olan katkıları özellikle, 

bölgesel gelişime, kamu gelirlerinin artırılması, yeniliklerin 

hızlanması, yeni istihdam alanları yaratılması, nitelikli insan 

gücü yetiştirmesine ve ileri teknoloji üreten KOBİ’lerin 

gelişimine ilişkin bilişimin olumlu katkıları da 

vurgulanmaktadır. 

Bölgeler, küresel etkenlere karşı potansiyel varlıklarını en etkin 

biçimde nasıl kullanacaklarına dair bir ikilem ile karşı karşıya 

kalmışlardır. 

 Temel amaç, bölgelerde refah ve istihdam yaratmaya katkıda 

bulunmak ve toplumun yaşam standartlarını yükseltmek için 

yeni bir kalkınma yolu bulmaktır. Bu çerçevede, yerel 

sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla 

ekonomik sistemlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak 

isteyen bir kalkınma modeli olarak Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi 

Avrupa ülkelerinde hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya başlamıştır. 

 Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi (S3); bölgelerin güçlü oldukları 

alanlarda kaynaklarını yoğunlaştırmasıdır. Özellikle her 

bölgenin kendi yerel bilgisini diğer bölgelerden farklı ve orijinal 

kılacak düzeye getirerek, belirli bir sektörde özellikle ileri 

teknoloji kullanımında uzmanlaşma süreci olarak 

tanımlanmıştır. 

Üniversitelerin araştırma ve geliştirme yeteneklerini, kurdukları 

bilim ve teknoloji parkları yoluyla bölgesel bir uzmanlaşma 

yaratarak teknoloji alanları 'platformu' üzerinde birden çok ilgili 

endüstrinin geliştiği görülmektedir (Cooke, 2001; Asheim ve 

ark. 2011). Feldman’ın (2000) belirttiği gibi, ABD'deki 
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üniversite bazlı bilim parkları kümelerinin bilgi yayılımı 

potansiyeli, gelecekte ortaya çıkaracakları yeni sanayiler ile 

bölgesel kalkınmada umut vadeden dinamik bir güç olduklarını 

göstermektedirler. Türkiye özellikle potansiyel genç nüfusu ve 

yeni teknolojik, girişimlere açık kültürüyle, bilişime oldukça 

önem vermektedir. 

 Gelişmiş dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, bölgesel 

kalkınma ekosistemin en önemli oyuncularından Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri girişimciliği, ülkenin kalkınması için 

önemini çoktan kanıtlamıştır. Türkiye’deki teknokentlerin 

nicelik ve niteliğindeki artış da, bilişim sektörünün büyümesine 

ve gelişmesine olumlu katkı sağlamaktadır.  

Teknokentler bulunduğu bölgede ileri teknoloji yaratıcı 

sektörlerin ortaya çıkmasını, bu sektörlerin mikro kümelerini 

oluşturarak yetenekli insanları ve yatırımcıları çekmek, istihdam 

yaratmak ve yüksek vasıflı yetenek havuzlarına erişmek için iyi 

koşullara sahiptirler. Çünkü kümelenme dinamikleri, bir 

bölgenin veya ülkenin ekonomik, endüstriyel ve teknolojik 

uzmanlaşması için önemli bir güçtür.  

Avrupa  Birliği tarafından desteklenen ve Akıllı Uzmanlaşma 

Stratejisine odaklanan yeni bölgesel yenilik stratejileri 

bağlamında,  kümelenmeler bölgenin güçlü yönlerini ve yeni 

sektör potansiyellerini ortaya çıkarmaktadırlar. 

Çalışmamızda, Türkiye’deki Teknokentler’in küme 

oluşumundaki rolü, akıllı uzmanlaşma ile ilişkisi incelenecektir. 

Dünyada ve Türkiye’de bilişim kümesi oluşturan 

Teknokentler’in bölgenin kalkınmasındaki potansiyeli ve 

özellikle Fırat Teknokent’in son 5 yıllık bilişim kümesi 

oluşturma potansiyeli analiz edilerek, bilişim kümesinin 

durumu, istihdam kapasitesindeki artış, teknokent imkânlarını 

kullanımı ve büyüme potansiyeli rakamsal veriler kullanılarak 

analiz edilecektir.  

2. Materyal ve Metod  

Bu çalışmada kullanılacak yöntem, olarak Avrupa Birliğinin son 

7 yıldır üzerinde yoğun bilimsel çalışmalar yaparak bölgesel 

kalkınma politika aracı haline getirdiği Akıllı Uzmanlaşma 

Stratejisi “Smart Specialization Strategy-S3” ile Teknoparkların 

uzmanlaşma kümeleri yaratma potansiyeli, küme ile ilişkisi 

analiz edilecektir.  

Dünyada bölgesel kalkınma modeli olarak öne çıkan bilim 

parkları ve teknoparklarının başarılı uygulamalardan örnekler 

verilecektir.  

Avrupa Birliğinin neden ve nasıl S3 stratejisini uyguladıkları, bu 

politika aracının ülke veya bölge kalkınmasına etkileri, 

Türkiye’deki teknokentler arasında Bilişim Kümelenmesi 

potansiyeli ile öne çıkan Fırat Teknokent’in son 5 yılda 

gösterdiği başarı performansı gözlem ve karşılaştırmalı analiz 

tekniğiyle incelenecektir.    

3. Bilim ve Teknoloji Parkları (BTP'ler) 

Bilim ve teknoloji parkları (BTP), bölgesel ve ulusal otoriteler 

tarafından bilgi yoğunluklu kalkınmayı desteklemek için 

kullanılan en yaygın araçlardandır. BTP, üniversitenin araştırma 

çıktılarının ticarileştirilmesini teşvik etmek amacıyla ilk olarak 

1950'lerde ABD'de kurulmuştur. Daha sonra, birçok ülkedeki 

BTP'ler bölgesel planlayıcılar tarafından Silikon Vadisi ve 

Stanford Endüstri Parkı'nın modellerini takip ederek bölgesel 

kalkınma araçları portföyüne entegre edilmiştir (Saxenian 

1996).  Amacı ise bilim tabanlı büyüme kutupları etrafında ve 

azalan endüstrilerden ekonomik çeşitliliği canlandırma ile 

bölgesel kalkınmayı artırmaktı.  

Uluslararası Bilim Parkı ve Yenilik Alanları Birliği (IASP): 

“Bilim Parkı, yenilik kültürünün geliştirilmesi ve ilgili 

işletmelerin ve bilgi temelli kurumların rekabet gücünün 

artırılması yoluyla topluluğunun refahını yükseltmek temel 

amacı olan uzmanlaşmış profesyoneller tarafından yönetilen bir 

organizasyon” olarak tanımlamıştır. 

Bilim Parkları:  Bu hedefleri gerçekleştirmek için, 

üniversiteler, AR-GE merkezleri, şirketler ve pazarlar 

arasındaki bilgi ve teknolojinin akışını teşvik eder ve yönetirler; 

kuluçkalaştırma ve spin-off süreçleri yoluyla da,  yeniliğe dayalı 

şirketlerin yaratılmasını ve büyümesini kolaylaştırırlar; yüksek 

kaliteli mekân ve tesislerle birlikte diğer katma değerli 

hizmetleri sağlama görevini üstlenirler.  

BTP’ler, bünyesinde barındırdıkları işletmelerin aralarında 

gruplaşmasıyla sinerji yaratarak yeni ekonomik faaliyetlerin 

ortaya çıkaracağı son derece yaratıcı ve yenilikçi kümeler 

oluşturacak altyapıların sağlanmasında eşsiz bir rol oynar. 

 BTP'ler teknolojik yaratıcılık ve yenilik oranını, yeni alanlar ve 

yeni altyapıların geliştirilmesiyle hızlandırabilirler. 

 BTP’ler bölgesel kalkınma stratejilerinde varlıkları ve bilgileri 

ile uzun vadeli ve sürdürebilir ekonomik kalkınmayı sağlayıcı 

araçtır. BTP modelleri, sanayileşmiş ülkelerde ekonominin 

düzeyine ve teknoloji yoğun ve bilgi temelli işletmelerin 

yaygınlaştırılması ile oldukça çeşitlilik göstermektedir. Yüksek 

teknoloji girişimlerine ve yüksek büyüme teknolojisine dayalı 

KOBİ'lere odaklanan kurumsal gelişmeye vurgu yapılmaktadır. 

Ayrıca BTP’nin küme gibi içinde ağ yapı oluşturulmasının 

avantajları vardır. Teknoparktaki firmalara daha geniş 

kaynaklardan bilgi ve kaynaklara erişimlerini genişletme 

olanağı tanır. Geniş tabanlı küme / ağ yapı tabanlı sistemli 

teknoparkların belirli alanlarda güçlü bir etkisi olabileceği nettir.  

3. AB Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi (S3) 

Bölgeler arasındaki farklılıkların azaltan ve "uyumu" (sosyal, 

ekonomik ve bölgesel yönden) güçlendiren "akıllı, 

sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme" dir.  Akıllı Uzmanlaşma 

(Avrupa 2020 hedefine) ulaşmak için 2014-2020 programlama 

döneminde yeni bir paradigma olarak S3 (Akıllı Uzmanlaşma 

Stratejisi) kavramının uygunluğunu kabul eden Avrupa 

Komisyonu, Akıllı Uzmanlaşmayı bölgesel kalkınma politika 

aracı olarak resmen kabul etmiştir. Avrupa Yapısal Fonlarının 
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kullanmasında Avrupa Birliğine üye ülke ve bölgelerin kendi 

ulusal / bölgesel Araştırma ve Yenilik, Akıllı Uzmanlaştırma 

Stratejilerini (RIS3) hazırlamalarını ön koşul olarak 

belirlenmiştir. 

AB ye üye devlet ve bölgeler, ortaklık, çok düzeyli yönetişim ile 

aşağıdan yukarı yaklaşımı yoluyla 2014-2020 dönemi için 

araştırma ve inovasyon yatırımları için öncelikler belirleyen 

120'den fazla bölge için Akıllı Uzmanlaşma Stratejisini 

geliştirdi.  

OECD'nin tanımında "Akıllı Uzmanlaşma kavramı, kamu 

politikalarının, çerçeve koşullarının, özellikle Ar-Ge ve 

inovasyon yatırım politikalarının, bir bölgenin ekonomik, 

bilimsel ve teknolojik uzmanlaşmasını ve dolayısıyla 

verimliliğini, rekabet gücünü nasıl etkileyebileceğini 

göstermeyi amaçlayan bölgesel ekonomiler için bir endüstriyel 

ve yenilik çerçevesi, ekonomik büyüme yolu veya yöntemidir” 

şeklinde tanımlamıştır (OECD, 2013). 

Bu Akıllı Uzmanlaşma Stratejisinin “akıllı” olarak 

adlandırılmasının sebebi: bölgenin sahip olduğu tüm varlıkları 

ve zorluklarını dikkate alarak geliştirilmiş olmasıdır. Kanıta 

dayalı; yukarıdan aşağıya bir karar mekanizmasının yerine 

“temel paydaşların ortak vizyon etrafında birleştiği dinamik bir 

girişimci keşif sürecine dayanır.  Sadece teknolojiye dayalı 

yeniliklere değil “her tür yeniliğe açık”, potansiyel rekabet 

üstünlüğü ve potansiyel işbirliklerine ilişkin dar kapsamlı değil 

küresel bir bakışı bulunan, bölgesel potansiyel varlık analizini 

içeren bir kalkınma stratejisidir.  

Bu strateji neden “uzmanlaşma” olarak adlandırılmaktadır? 

Çünkü i. Yatırımları, bölgesel mukayeseli üstünlüğün olduğu 

alanlara yönlendirerek, bu alanlarda uzmanlaşmanın önemine 

vurgu yapan bir stratejidir. ii. Daha yüksek katma değer 

sağlayan faaliyetlerle, sektörler arası bağlantılar kurulmasıyla, 

küçük piyasa yeniliklerinin ortaya konulmasıyla geleneksel 

sektörlerin (yenilenmesi) gençleştirilmesine dayanan bir 

uzmanlaşmayı öneren stratejidir. Bölgenin kendi kaynaklarına 

dayalı mevcut ekonomisinin dönüştürülmesini içeren bir 

stratejidir. Teknolojik yenilikler üniversite sanayi ilişkilerini 

planlı ve akılcı yöntemlerle uygulanmasına olanak veren 

yenilikçi ekosistem platformlarının ve bu platformlarda 

oluşacak sektörel kümelenme oluşumlarının inovasyon ve 

yenilik kapasitelerini arttırması ön görülmektedir.  

Yenilik ekosistemlerin en önemli aktörü olan Bilim ve 

Teknoloji Araştırma Parkları ekonomik büyümeyi ve 

uluslararası rekabeti hızlandıran dinamik kümeler yaratmanın 

bir aracı olarak bölgenin Akıllı Uzmanlaşma Stratejisinin 

oluşturulmasında önemi büyüktür.  

4. Teknoparklar, Akıllı Uzmanlaşma Ve Kümelenme 

Politikaları Arasında İlişki 

Michael Porter (1998)’e göre ‘’Kümeler, üretken, yenilikçi 

ekonominin temel taşlarıdır’’. Küme geliştirme, yeniliği, 

üretkenliği ve rekabet gücünü sistematik olarak ele alan ve 

döneminde ilgi odağı haline gelen bir stratejidir. Kümelenme 

yaklaşımının temelinde sektörel rekabetçilik gücünün 

artırılması yatmaktadır. Kümenin en önemli unsurları birlikte 

çalışmayı teşvik ettiği için inovasyon ve verimliliktir. 

Entelektüel, yenilikçi ve girişimci kaynakları oluşturmak, 

geliştirmek ve bu kaynakların Bilim Teknoloji Parklarına 

dayanan teknoloji temelli ekonomik kalkınmayı teşvik etmek 

için etkili bir şekilde kullanılması önemlidir. 

Bölgesel ekonomik büyümeyi artırmak için yüksek teknoloji 

firmaları ve Ar-Ge organizasyonları önemlidir. Mekânsal olarak 

kümeleştirmeyi amaçlayan Bilim Teknoloji Parkları, yerel, 

bölgesel ve ulusal politika yapıcılar arasında önemli aktör haline 

dönüşmüşlerdir. 

Piyasaların küreselleşmesi, ekonomik potansiyele sahip 

bölgelerdeki endüstri için cazip kaynaklara yatırım eğilimini 

artırmıştır; kümeler ekonomik kalkınmada bölgedeki büyümeyi 

ve uzmanlaşmayı etkileyen önemli faktörlerden biri haline 

gelmiştir. (Avrupa Komisyonu, 2009, Mempel-Śnieżyk, 2013). 

Fon kaynaklarının çekici bölgelere girişi, bölgede büyümenin ve 

"uzmanlaşmanın" teşvikini etkileyen kümelenmelerin gelişimini 

etkiliyor. Kümelerle ilgili bölgesel politika, varolan veya 

potansiyel bölgesel avantajların [Avrupa Komisyonu 2008], 

bilgi altyapısına, bilim parklarına ve iş kuluçka makinelerine 

(Avrupa Birliği 2010) yapılan yatırımlara odaklanmalı ve 

bölgesel otoriteler, işletmeler ve üniversiteler arasındaki ağ 

ilişkilerinin geliştirilmesi gerekmektirir.  

 

Akıllı uzmanlığı tanımlarken kümeler niçin yararlıdır. Kümeler, 

küresel pazarda modern endüstriyel politikaya köprü olarak, 

rekabetçi yeni ürünler, süreçler ve hizmetlerin ortaya çıkmasını 

kolaylaştırırken geleneksel ekonomik faaliyetlerin yenilik 

yoluyla yükseltilmesine dayanan bölgesel rekabet edebilirliğe 

geçişi kolaylaştırır.  

 

 Bölgesel büyümeyi etkilemek için kümeler yerel güçlere 

dayanıyor, işletmeler, üniversiteler ve araştırma birimleri 

arasında sinerji yaratmaya ve piyasa fırsatlarına tepki vermeye 

yardımcı oluyor.  "Kümelenmeler, bölgesel akıllı uzmanlaşma 

stratejilerinin önemli bir bileşenidir çünkü politika yapıcılara 

yenilik yoluyla büyümeyi teşvik etme hedefine yönelik farklı 

politikaları daha iyi düzene koyma fırsatı sunuyorlar.( Mempel-

Śnieżyk, 2013) 

 

Kümelenme ve birlikte değer yaratan ekosistem yaklaşımı Akıllı 

Uzmanlaşma Stratejisinin temelini oluşturmaktadır. 

Teknoparklardaki endüstri kümelerinin dinamiği, kalkınma 

bölgesinin ekonomik endüstriyel ve teknoloji geliştirme 

becerisini, o bölgenin uzmanlaşma gücünü gösterir. Genelde 

devlet politikaları teşvik için kümeler ile alt yapı ve bilgiye 

dayalı yatırımlar, ağ yapı/network faaliyetleri, akıllaşma ve 

birlikte değer yaratmak için sürekli eğitim, bilginin potansiyel 

artışını/yayılımını aktörlerin kümelerin yüksek verimlilikte daha 

fazla inovasyon ve rekabet gücünde artış ile sonuçlanır. 
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AB ye üye olmayan birçok OECD ülkesinde yeni endüstri 

kümelenmelerinin oluşumunu teşvik etmek veya var olan 

kümeleri güçlendirmek için farklı destek programları 

bulunmaktadır. Birçok yönden küme politikaları görünür 

uzmanlaşmayı hedeflemektedir.  

Her endüstri kümesi özel bir şekilde gelişmeye başlayarak 

yayılma ve ağ etkileri gösterir. Küme politikaları (girişimcilik 

keşif), politikalar için akıllı uzmanlaşma amacının da ötesinde 

bu politikaları, vurgulayan ve aralarındaki etkileşimi, çerçeve 

koşullarını ve dikey yenilik politikalarını hızlandırmak için 

gerekli yapısal değişim ve özellikle küme yapısının derinleşen 

mevcut yetenekleri ve kapasiteleri yeni teknolojiler ve ürünler 

geliştirmek için hazırdırlar. 

Bu amaç için önemli bir anahtar sağlayan teknolojiler etrafında 

küme geliştirme (örneğin, bilgi ve İletişim Teknolojileri [BİT], 

biyoteknoloji, nanoteknoloji) projeleri başarılı uygulanan S3 

sürecinin sonucudur. 

Örneğin, Teknoparklarda Akıllı Uzmanlaşma ve küme ilişkisi 

ve yenilik yaratma kapasitesi bölgesel kalkınma ve 

zenginleşmenin anahtarıdır. 

Bilişim kümelenmesini başarıyla uygulayan bölgeler 

Hindistan’daki Banglore Bilişim Kümesi, Kaliforniya’da 

Silicon Vadisi, (Ernest J. Wilson. 2012)  Finlandiya da Erikson 

ve Nokıa Tedarikçileri Kümesi ile 1999 yılından sonra Çin’de 

Bejing de gelişmekte olan Bilişim kümesine dış kaynak yatırımı 

olarak Nokia nın üretim platformunu Bejing Bilişim Kümesine 

taşıması bilişim sektörüne iyi birer kümelenme örneği 

oluşturmaktadırlar. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde büyük 

bir öneme ve ekonomik değere sahip olan bilişim sektörü (Bulu, 

Eraslan Sahin 2004) Türkiye açsısından da, şüphesiz, ayni 

oranda kalkınmanın anahtar sektörü konumunda bulunmaktadır.  

Bilişim kümesi oluşturmak için ortam faktörleri, ne kadar çekici 

olursa olsun, sürdürülebilir seri yeniliklere katkıda 

bulunmadıkları sürece fark yaratmazlar. Teknoparklar 

sürdürülebilir yenilik ortamı için ön kuluçka merkezi ve fon 

desteklerini oluşturduktan sonra devrim yapacak teknolojik 

gelişme sağlamak için İnovasyonun sosyal eğitim kurumları ve 

yenilik ağları içine yerleştirilmelidir. Dörtlü sarmal uygulama 

ortamı oluşturan Teknoparklar sektörleri birbirine 

bağlanmalıdır: hükümet, iş dünyası, sivil toplum ve akademik 

çevreler buna dahildir. Bu ilişki Bilişim kümelerinin 

gelişmesinin anahtarıdır. Türkiye’de ODTÜ Teknokent Bilişim 

kümesi ve OSSA savunma sanayi kümesi oluşturma süreci buna 

en iyi örnektir. 

 

4.1.1. Dünya’ da Sürdürülebilirlik Açısından Kore 

Daedeok Vadisi Teknoparkının Gelişimi 

Daedeok Vadisi, Kore'nin başkenti olan Seul'ten yaklaşık 150 

km uzakta yer almaktadır Seul, Daegu, Gwangju gibi büyük 

şehirlerden yaklaşık 1 saat mesafede, diğer bölgedeki kamu 

kurumları, sanayi devleri ve araştırmacılar ile fuarlar için 

uygundur.  

Daedeok Vadisi toplam alanı yaklaşık 3.205 ha'dır ve 71 AR-

GE enstitüsü, 6 üniversite ve yaklaşık 800 işletme tarafından 

kullanılmaktadır. 1973 yılında Daedeok 'da kurulan Daedeok 

Vadisi Teknoparkı, güçlü araştırma yapısı olan bilim ve 

teknolojinin üretildiği bir alan olarak geliştirilen Kore'deki 

benzersiz bilim kentidir. 

 

 
 

Şekil1: Daedeok Vadisi Teknoparkının Gelişimi süreci 

Başarılı bir Akıllı Uzmanlaşma örneği olan, Daedeok Vadisi, 

kasıtlı olarak yüksek teknoloji ulusal rekabet gücünü artırmanın 

bir motoru olarak oluşturuldu ve araştırma enstitülerinin 

etrafında toplanması yoluyla ekonomik refah sağlamaktadır. 

Bilim parkı son 30 yıldan beri birçok ulusal ve bölgesel 

kalkınma politikası çabalarını bir araya getirdi. Daedeok bilim 

parkı, araştırma karmaşıklığı, toplumun ekonomik taleplerine 

daha iyi yanıt vermek için son otuz yıldır 3.16 milyar dolarlık 

yatırımla inşa edilmiştir.  

 

Doedeok Bilim parkında uzmanlaşma alanları IT, BT ve NT gibi 

yeni nesil teknolojilerin karışımına da sahiptir. Araştırma 

enstitüleri, akademik enstitüler, endüstriler ve kamu sektörleri 

arasındaki oluşturdukları işbirliği sayesinde Kore'de "Silikon 

Vadisi" modelinde başarılı ekosistem geliştirilmiştir. Son 

zamanlarda, Doedeok Bilim Kenti gelişimine dayanan devasa 

yüksek teknoloji ürünü KOBİ'leri kapsayacak şekilde girişim 

parkının çok aktif kümelenme gelişmeleri oluşturulmaktadır. 

 

 

Şekil 2: 2004'ten 2015'e kadar Daedeok Vadisi 'nin Büyüme 

Tahmini. Kaynak: 2006 UNESCO-WTA Cooperative Project 

International Training Workshop, “High-tech Clusters in Global 

Context” 
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4.1.2. Hollanda BRAİNPORT Endüstri Kümesi 

 Akıllı Uzmanlaşma örneği olarak, Almanya ile Hollanda 

arasındaki Eindhoven endüstri bölgesi, tasarım ve inovasyon 

merkezi olarak dünya standartlarında üst teknoloji bölgesidir.   

Birlikte yenilik yaratmanın birçok avantaj sağladığı, KOBİ 

şirketlerinin, bu uzmanlaşma sürecinde daha etkin bir şekilde 

nasıl ele alacağını, işbirliğini kolaylaştırmasının en başarılı 

örneğidir. Akıllı Uzmanlaşma stratejisi ile kurulan kümelenme 

ağ yapıları, piyasadaki pek çok güvensizliği de ortadan 

kaldırmıştır. Fırsatların kullanıldığı Brainport Endüstri 

Kampüsü, ileri teknoloji, imalat sanayi, yeni akıllı iş modelleri 

ve üretim süreçlerinin geniş kapsamlı optimizasyonunu 

kullanarak küresel konumunu güçlendirme fırsatı 

sunmaktadır. Brainport pazardaki değişikliklere akıllı ve doğru 

tepki verir ve ortak üretim sürecinin optimizasyonu yoluyla 

zincirden gelen problemleri ortadan kaldırır. Avrupa’nın Akıllı 

Uzmanlaşma Stratejisini en başarılı uygulayan teknopark 

ekosistemidir.  

5. Türkiye’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  

Türkiye Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, 2001 yılında 

yayınlanan 4691 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme 

Bölgelerinde faaliyet göstermektedirler.  Teknolojik bilginin 

üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim 

yöntemlerinde ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, 

verimliliği artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek 

yeniliklerin geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması büyük önem 

taşımaktadır. (BTGM 2017) 

 Bu teknoloji geliştirme bölgelerinde araştırmacılara iş 

imkânlarının sağlanması ve ileri teknoloji yatırımları yapacak 

yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılması ile 

sanayinin rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. 

Özellikle Türk Sanayicisi, araştırmacı ve üniversitelerimiz ile 

buluşturarak teknolojik üretime yönelik yeni ürün ve üretim 

yöntemleri geliştirmelerini sağlayacak bu 4691 sayılı Kanun 

kapsamında; toplam 66 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

(Ankara’da 8, İstanbul’da 7, Kocaeli’de 4, İzmir’de 4, Konya’da 

2 ve Antalya, Kayseri, Trabzon, Adana, Erzurum, Mersin, 

Isparta, Gaziantep, Eskişehir, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, 

Sivas, Diyarbakır, Tokat, Sakarya, Bolu, Kütahya, Samsun, 

Malatya, Urfa, Düzce, Çanakkale, Kahramanmaraş, Tekirdağ, 

Van, Çorum, Manisa, Niğde, Burdur, Yozgat, Kırıkkale, 

Balıkesir, Hatay, Karaman, Muğla, Afyonkarahisar, Uşak , 

Aydın, Batman ve Osmaniye’de 1’er adet) kurulmuştur. 66 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden 55’i faaliyetine devam 

etmektedir.(BTGM 2017) 

Harita 1: Türkiyede faaliyette olan Teknoloji Geliştirme 

Bölgelerinin cografi dagılımı gösterilmektedir. 

 

 
 

Kaynak: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri 

 https://teknopark.sanayi.gov.tr/Upload/SingleFile/Dosya-

238-688.pdf 

 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde 2017 yılı ekim ayı 

itibariyle faaliyet gösteren; Toplam Firma Sayısı 4.369, 

Yabancı/Yabancı ortaklı Firma Sayısı 446 dir. 

 

 Akademisyen Ortaklı Firma Sayısı 1.508, Teknoloji 

Geliştirme Bölgelerinde çalışan Toplam Personel Sayısı 

43.848dir. 

 

Ar-Ge merkezlerinde çalışan personel sayısı 35.946, Destek 

personel sayıları 2.572, Kapsam Dışı çalışan sayısı 5.345 

kişidir. 

 

 Devam Eden Proje Sayısı 7.518, Proje Sayısı (Tamamlanan ) 

25.127, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden Toplam Satış (TL) 

47,9 Milyar, Toplam İhracat (USD) 2.8 Milyar TL 

değerindedir. 

 

Tablo 1: Türkiye Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2017 

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET Sayı 

Patent Tescil Sayısı  908 

Patent Başvuru Sayısı 1746 

Faydalı Model Tescil Sayısı 512 

Faydalı Model Başvuru sayısı  139 

Endüstriyel Tasarım Tescil Sayısı 78 

Endüstriyel Tasarım Başvuru Sayısı 19 

Yazılım Telif Hakkı Alınan   

 

Kaynak: Bilim Teknoloji Genel Müdürlüğü verileri 

https://teknopark.sanayi.gov.tr/Upload/SingleFile/Dosya-238-

688.pdf  

  

 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki 2017 yılı itibariyle faal 

olan firmaların sektörel dağılım durumu aşağıdaki tabloda 

verilmiştir.  

 

Tablo 2: TGB firmalarının sektörel dağılım tablosu 2017 

SEKTÖR % SEKTÖR % 

Yazılım  37 İnşaat  1 

Bilgisayar ve İletişim 

teknolojileri  

17 Telekominikasyon 1 
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Elektronik 8 Otomotiv 1 

Makine ve Techizat 

İmalatı 

6 Havacılık 1 

Enerji 4 İlaç  1 

Medikal 3 Hayvancılık 1 

Saglık 3 Deri İşleme  1 

Savunma sanayi 3 İmalat sanayi 1 

Kimya  3 Geri Dönüşüm  1 

Gıda Sanayi 2 Otomotiv Tasarım 1 

Tarım 2 Diğer 2 

 

Tablodan açıkça görüldüğü üzere Türkiye’nin Teknoloji 

Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların sektörel 

dağılımı incelendiğinde ileri teknoloji olarak birbirine yakın 

olan Yazılım Sektörü – Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri 

Sektörü – Elektronik sektörlerinin yüzdelik değerleri toplamı 

%62 olarak teknolojik üretimin yarısından fazlasını 

kapsamaktadır. Bu nedenle Türkiye Teknoparklarında yapılan 

Ar-Ge ve Teknoloji üretiminin büyük bölümü Bilişim 

Kümelenmesi şeklindedir. Yeni kurulmakta olan 

Teknoparklarında mikro bilişim kümelenmesi oluşumu 

göstermeleri yazılım teknolojisinin ilk yattırım maliyetinin 

düşük getirinin çok yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

Makine sanayi %6 ve savunma sanayi yatırımları %3, Enerji 

sektörü %4, Medikal sektörü %3, Sağlık sektörü %3, Gıda 

sektörü %2 olarak görünmektedir.  Sağlık sektörünün %3 

görülme sebepleri son 10 yılda özellikle devletin yerli ilaç 

sanayisini teşvik etmesinden kaynaklanmaktadır.  

 

6. Fırat Teknokent Bilişim Kümelenmesi Örneği 

Fırat Teknokent TRB1 Bölgesinin en Elazığ İlinde Fırat 

üniversitesi yerleşkesi içinde, 2009 yılında şirket kurulumu 

yapılmış olup aynı yıl içerisinde 280 m²'lik prefabrik bina ile 

Doğu Anadolu’nun ilk ve Türkiye’nin 21. faal Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi olunmuştur. Başlangıçtaki firma sayısı 5’ tir. 

2010 yılı içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından  1.000 m² çelik konstrüksiyon bir bina yaptırılmıştır. 

BSTB tarafından Aynı yıl 3.000 m²’lik yatırım değeri 2.500.000 

TL olan bir bina daha yapılmıştır. Mevcutta bulunan firma 

sayımız Ekim 2014 sonu itibariyle 40’ tır. Çoğunluktaki 

firmaların faaliyet alanları ağırlıklı olarak yazılım, bilişim, 

elektronik, mekatronik, biyomedikal, enerji ve enformasyon 

üzerinedir.  2008 yılından itibaren yürütülmekte olan ve 

7.500.000 € bütçeli IPA (Avrupa Birliğine Katılım Öncesi Mali 

Yardım) Destek Projesi kapsamında  10.000 m² kapalı alana 

sahip, içeresinde 160 kişilik konferans salonu, kalibrasyon 

laboratuvarları, akıllı sınıf, kütüphane, restoran  ve kafenin 

bulunduğu Fırat Teknokent İnovasyon Binası tüm altyapısıyla 

birlikte  Haziran 2014’ te faaliyete geçmiştir.  

Fırat Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknoloji Transfer Ofisi, 

Kuluçka merkezi ile de Teknoloji yoğun üretime istihdama, 

Teknolojik inovasyon süreçlerine destek vermektedir. Teknoloji 

geliştirme bölgesinin içinde bulunduğu alan, modern 

görünümüyle ve altyapısıyla girişimci adayları için ortak 

fırsatları barındırmaktadır. Girişimciler fikirlerini yaymak, 

yaygınlaştırmak ve ticarileştirmek maksadıyla eğitim, 

pazarlama etkinlik gibi birçok aktiviteyi Teknokent alanı 

içerisinde kolaylıkla gerçekleştirme olanağına sahiptir. 

Girişimcilere kiralanan alanlar modern ofis görünümünde olup, 

girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmesi için oldukça elverişli 

bir altyapıya uygun şekilde tasarlanmıştır. 

 

Grafik 1: Fırat Teknokent 2009- 2017 arasındaki yenilik 

ekosistemi performas verileri, Kaynak: Fırat Teknokent 

Faaliyet raporu 2017. 

Fırat Teknokent’in teknoloji üretme / inovasyon kapasitesini 

ölçmek için kurulduğu 2009 yılından 2017 yılına kadar 

Teknokent imkânlarından yararlanarak kurulan firma sayıları 

Grafik 1’de yıllar itibariyle açılan firma sayısı, kapanan firma 

sayısı, toplam firma sayılarına bakarsak Fırat Teknokent 

ekosistemi her yıl artan oranlarda büyüme göstermektedir. 

Ekosistem büyüklüğünün maksimuma ulaştığı yıl 60 firma 

sayısıyla 2015 yılıdır. 2016 yılında toplam 47 firma, 2017 

yılında ekosistem büyüklüğü toplamda 44 teknoloji firmasıdır.  

2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

yürütülen “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi” 

sonuçlarına göre bünyesinde teknoloji geliştirme bölgesi 

bulunan üniversiteler içerisinde Fırat Üniversitesi 36.61 puanla 

39 üniversite içinden 23. sırada yer almaktadır. Bu puanın 

hesaplanmasında devlet destekleri ve yönetici şirket 

harcamaları, Ar-Ge yetkinliği, ihracat ve firma kompozisyonu, 

fikri mülkiyet hakları, kuluçka ve TTO hizmetleri ile işbirliği ve 

etkileşim kalemleri kullanılmıştır. Bunlar içerisinde 6.79 puan 

ile Ar-Ge yetkinliği kalemindedir.  

 

Fırat üniversitesi içinde barındırdığı Bilişim ekosistemi 

olabilecek beşeri sermayesini stratejik bir vizyonla yöneterek 

son 10 yıl içinde Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Elektronik ve 

Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, 

ve Bilgisayar Programcılığı bölümlerinde eğitim veren 76 

öğretim üyesi ile nitelikli işgücünü piyasanın talebine göre 

yetiştirmektedir.  

 

Bu ekosistemin gerçek yansıması olarak Fırat Teknokent’teki 

şirketlerin sektörel dağılımına (Grafik 2) baktığımızda yazılım 

ve bilgisayar teknolojileri sektörünün toplam şirketten 23 yani 

%49 oranına ulaşması ülkelerin kalkınmasında gerçek ve güçlü 

bir belirleyici olan bilişim sektörünün öneminin gün geçtikçe 

arttığını göstermektedir. Bu bağlamda teknokentte mikro bilişim 

kümelenmesi özelliği göstermektedir.  
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Grafik 2. Teknokent şirketlerin sektörler dağılımı 

 

Kaynak: Fırat Teknokent Faaliyet raporu, 2016. E.AKIN 

Fırat Teknokent’in firmalara sağladığı çeşitli altyapı ve üstyapı 

imkânlarıyla birlikte, üniversite sanayi işbirliğini artırmaya 

yönelik imkânlar sunarak firmaların rekabet güçlerini artıracak 

teknolojiler geliştirmelerine olanak sağlamaktadır 

Bu nedenle 2016 yılında başlayan Savunma ve Havacılık ikili 

işbirliği protokolleri ile Türkiye Savuma Sanayi Müsteşarlığının 

savunma ve Havacılık alanındaki ihtiyaçlarının tedarik edileceği 

başarılı bir Bilişim kümelenmesi yapısal özelliği 

göstermektedir.  

Fırat Teknokent tarafından uygulanmakta olan BİGG Damla 

Programı, TÜBİTAK BİGG Programının 2. Aşamasına 

hazırlayan ve TÜBİTAK tarafından 1601 Programı kapsamında 

fonlanan ve girişimcilerin, teknolojik ve yaratıcı projelerine 

yönelik 150,000 TL’ye kadar hibe, eğitim ve mentörlükler 

hizmetler içeren bir programdır. 

BİGG kapsamında Fırat Teknokent destekleme projesinin  hedef 

bölgesindeki iller; Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır 

ve Batman dır. Bu projenin hedefi teknoloji ile ticari başarıyı bir 

araya getirebilme potansiyeli olan ve girişimci özelliği taşıyan 

gençlerin sağlam temellere dayalı iş kurmalarına önderlik 

etmek, sürdürülebilir işler yaratarak katma değeri düşük işler 

yerine bölgenin ekonomisine ve kalkınmasına katkıda 

bulunmaktır. 

Fırat Teknokent ve TTO 2015 yılından itibaren 3 sene boyunca 

öncelikli olarak hedef bölgelerinden gelen yenilikçi iş fikri 

başvuruların toplanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve iş 

planına dönüştürülüp TÜBİTAK’a gönderilmesi görevini 

üstlenmiştir. 

Fırat Teknokent 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 

“1. Aşama” kapsamında girişimci adaylarına iş planlarını 

hazırlayacak konforlu ve uygun bir ortam sağlamak üzere 197 

m² kapalı alanda “Fırat Damla Ön Kuluçka Merkezi” 

hazırlanmıştır. Girişimci adayları burada ihtiyaçları olan ofis 

ekipmanlarının yanı sıra üniversitenin ve kuluçka merkezinin 

laboratuvar imkânlarını da ihtiyaç dâhilinde 

kullanabileceklerdir. İş planı hazırlamaktan sunum tekniklerine, 

inovasyon ve girişimcilik arasındaki ilişkiye kadar konusunda 

uzman kişilerden eğitimler alacak ayrıca kendilerine mentörlük 

hizmeti de sunulacaktır. “2. Aşama” için kabul edilen 

girişimciler Fırat Kuluçka Merkezi’nde firma kurmak üzere 

davet edilecektir. Bu aşamadaki girişimciler çeşitli iş adamları, 

meslek grupları ve melek yatırımcılarla bir araya getirilerek 

projelerin ticarileştirilmesine yönelik çeşitli destekler 

verilmektedir. 

Fırat Teknokent Türkiye’nin doğusunun Bilişim, İletişim 

Teknolojileri ve Mühendislik alanlarında bir İnovasyon Merkezi 

olmak yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. 

 

Grafik 4: Fırat teknokent 2015 yılı TÜBİTAK BİGGDAMLA 

programı akademik girişimcilik performans verileri   

Grafik 3 de Fırat Teknokentte faaliyet gösteren ön kuluçka 

merkezi tarafından uygulanan TÜBİTAK 1601 destegi 

kapsamında BİGG damla programı uygulanmaktadır. Bu 

program kapsamında Malatya Elazıg Bingöl Tunceli Diyarbakır 

Batman  proje başvurularında, akademisyen ve akademisyen 

olmayan proje sahiplarinin oranları verilmektedir.  

2015 yılında BİGG damla programına toplam 131 proje 

başvurusu yapılmıştır. Bu proje başvurularından akademisyen 

parojeleri 34 projedir. Akademisyen olmayan ögrenci ve 

sanayicilerin başvuruları 97 projedir.  

2015 yılında ön degerlendirmeden geçen proje sayısı 50 

projedir. Bunların 19 tanesi akademisyen projesi, 31 tanesi 

akademisyen olmayan girişimcilerin projelerinden 

oluşmaktadır.  

Degerlendirme kurulunu gecen proje sayısı 24 dür. Bunlardan 

11 i akademisyen projeleri 13 ü akademisyen olmayan 

girişimcilerin projeleridir. 2015 yılında desteklenen 9 projeden 

3’ü akademisyen projesi, 5’i akademisyen olmayan 

girişimcilerin projeleridir.  

Grafik 4 : Fırat Teknokentte 2016 yılında ön kuluçka merkezi 

tarafından desteklenen şirketlerin yüzdelik dagılımları 

verilmektedir.   
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Kaynak: Fırat Teknokent TTO 2016 

Grafik 4 de Fırat Teknokentte 2016 yılında ön kuluçka merkezi 

tarafından desteklenen şirketlerin yüzdelik dagılımları 

verilmektedir. Kuluçka firma sayısı 20 adettir ve toplam 

ekosistem içindeki yüzdelik dilimi %40 dır. Ögrencilerin 

kurdukları firma sayıları 7 adettir ve toplam ekosistem içindeki 

yüzdelik dagılımı %14 tur. Fırat Teknokentte Akademisyenlerin 

kurdukları firma sayıları 23 adet firmadır toplam ekosistem 

içindeki yüzdelik dagılımı %46 dir. 

Fırat teknokent ekosistemi bilişim kümelenmesi özelliği 

göstermektedir. Beşeri sermayesini mühendislik alt yapısı çok 

güçlü olan Fırat Üniversitesinden alan teknokent firmaları 

peryodik olarak heryıl en az 3 defa yapılan Tübitak bilim projesi 

hazırlama ve uygulama egitimleri ile de, teknokentin arge 

tabanını güçlendirmektedir. Elazığ organize sanayi bölgesi ile 

güçlü ddanışmanıl ve teknik ortaklıklar oluşturan Fırat 

Teknokent TRB1 bölgesi teknoloji tasarım üretim merkezi 

konumunu sürekli güçlendirmektedir.   

7. Sonuç 

Kümeler bir ülkenin yenilik potansiyeli ve refahı için hayati 

önem taşırlar, ancak yanlış anlaşıldıklarında potansiyellerini 

fark ettirmezler.  

 

Kümelenme oluşturma çabalarının bir ya da iki öğesine 

odaklanma: kümelerin yaratıcılıklarını savunan emektar 

yenilikçiler ve mühendislerin engelleri aşarak teknolojik 

üretimlerini ticarileştirmelerine ortam saglayan şirketler 

toplulugu “kümelenmeleri” oluşturmuştur.  

Öğrencilerin girişimci hırslarına sempati duyan profesörlerle 

birlikte Teknoloji üremesine neden olan zeminleri, Konferans 

salonlarında fuarlarda bürokratik engelleri atlamak nitelikli 

işgücü projelerle desteklenerek yaratıcı kümeler oluşturulabilir. 

 

Çevre faktörleri, ne kadar çekici olursa olsun, Teknoparklar 

sürdürülebilir seri yeniliklere katkıda bulunmadıkları sürece 

fark yaratmazlar. Yeniliklerden sonra mikro kümelerle çığır 

açan bir teknolojik gelişme sağlamak için inovasyon süreci uzun 

süredir devam eden sosyal kurumlar ve ağlar içine 

yerleştirilmelidir. Dörtlü işbirliği “Üniversite – Devlet – STK – 

Sanayici” sektörlerin yenilik üretmesi için oluşturulacak yeni 

destekleme platformları güçlü bir şekilde birbirine 

bağlanmalıdır. 

 

Birincisi, geçmişten daha zengin, daha çeşitlilikler içeren ve 

daha bilinçli olarak yapılandırılmış Mikro Kümeler ve sektörler 

arası ağlar kurmalıdırlar.   

 

İkincisi, Teknopark ve mikro kümeleri yöneten kurullar sürekli 

olarak kuruluşlarının yönetim biçiminde sosyal inovasyon 

yapmalıdırlar – Teknopark ve özellikle bilişim kümelerinin 

ortamını yeniliği teşvik eden bir ortam olarak ve yaratıcılık ile 

işbirliğini ödüllendirmek için akademik araştırma teşvikleri ve 

organizasyon yapılarını sürekli güncel tutmalıdırlar. 

 

Üçüncüsü, Teknopark yönetim kurullarının mikro küme 

yeteneklerini yenilikçi bireylere yatırım yaparak, seri yeniliği 

teşvik edebilecek beşeri kaynağın yönetimini, elinde tutarak 

güçlendirmelidir. Silikon Vadisi, Bejing Bilim Parkı, Finlandiya 

Erikson ve Nokia tedarikçileri Bilişim kümesi,  ODTÜ 

Teknokent de olduğu gibi Fırat Teknokent ’te de genç nüfusun, 

yetenekli teknolojik girişimcilere sahip çıkarak, yatırımcıları 

kümelerine çekmek veya geliştirmek gibi bir misyonları 

bulunmaktadır. 

 

Teknoparklar örneklerinde görüldüğü gibi sektörler arası 

networkler başarılı bir dörtlü sistemin en görünür bileşeni olarak 

kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğini kümelenme 

politikaları ile desteklerler. Ancak, ilgili paydaşların çeşitliliği 

ve kalitesi fark yaratabilir. Samsung, LG, Panasonic, İnfosys, 

Fairchild, Intel, Hewlett-Packard, Apple, Sun Microsystems ve 

Cisco gibi firmalar Silikon Vadisi'nin, Daedeog Bilim Parkının, 

Beijing, Seul, Banglore Bilişim Enstitüsü, Stanford ve Berkeley, 

University of California, ODTÜ ve Fırat gibi büyük 

üniversitelerin varlığı da yatırım ağlarının gelişmesi için büyük 

fırsatlar sunmaktadır. 

 

Fırat Teknokent ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi, özellikle Fırat 

üniversitesinin sağladığı akademik girişimcilik ekosisteminin 

başarılı bilişim kümesinin ortaya çıkarması açısından çok 

önemlidir. Fırat Teknokent farklı fonlarla desteklenmesi 

gereken bir inovasyon merkezidir.  

TRB1 bölgesinde yenilik ekosistemi oluşturma çabalarından 

2016 yılında savunma sanayi ihtiyaçlarına yönelik tedarikçi ağ 

yapısına dâhil edilmiştir. Savunma ve havacılık sanayi 

yatırımlarına yönelik altyapı oluşturma protokolleri ile 

başlatılmıştır.  

Bu kapsamda 2016 yılı Savunma Sanayi Zirvesi Elazığ’da 

yapılmış olup, ülkenin teknolojik bağımsızlığını elde edebilmesi 

için yerli savunma sanayi teknolojik yatırımlarının yeterliliğin 

artırılması,  sahip olunması gereken ürünlerin yerli üretilmesinin 

desteklenmesi gerektiğine, savunma sanayisi ve bilişim gibi 

kümelerin önemine vurgu yapılmıştır. 
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Abstract – The paper aims is to highlight the unavoidable changes in industrial society together with the basic elements of this 

transformation as well as to take the attention of the readers on the healthiest change process.  Some actions which are considered 

to be very essential in coping with the changes and getting the especially manufacturing society to be aligned with those. 
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Introduction 

The change is unavoidable fact of human life. As the very 

famous saying, everything around us are changing. There is one 

thing that cannot change. That is the «CHANGE» itself. 

Industrial society should be very much aware of this fact and try 

to implement strategies and policies to cope with the change in 

one way or another.  There has been various methods and 

methodologies developed for handling the change in especially, 

enterprises. A report published by Northwestern University 

Information Technology [1] is one of those. The change process 

is well formulated and respective action plans are addressed. 

One of the latest report published by University of North 

Caroline [2] clearly points out the need for a change 

management board and provides a procedure for handling 

change requests. Ayhan and Oztemel (2013) provided a 

comprehensive analysis on change and a change management 

model is proposed to deal with the progress along with 

especially the change on manufacturing society [3]. Recently 

social transformation is heavily discussed in scientific 

community. The concept of Industry 4.0 and similar ones are on 

the agenda of not only manufacturing society but also 

governments and service providing organizations.  Some 

detailed information can be found in [4-7]. 

Social transformation is not only triggered by manufacturing 

set-ups. The things are getting smaller with more functionality. 

An iPhone telephone which can be bought by paying $800 can 

now perform the functions which could requires more than 1 

million dollars to set up the same system about 20-30 years ago. 

According to Boston Consulting Group announces that it costs 

barely $8 an hour to use a robot for spot welding in the auto 

industry. A human doing the same job costs $25 an hour–The 

gap seems to be widen day by day [8].   

Social Transformation 

Technological developments are the main drivers for social 

transformation.  During 16th -17th centuries, the land was the 

main source of power in the societies. Land owners were 

directing the society in their wish. They had total control over 

the society and respective issues. By the invention of a steam 

machine, the first industrial revolution did start. By the 

following are up to the beginning of 19th century, the “machines” 

become dominant in industrial life. This made the society to turn 

into “industrial society” and the machine owners so called 

bosses become more powerful in designing the social life 

(second industrial revolution).  The progress along this line 

continued until 1980s. Power of the machines are enriched by 

automation and information technology become superimposed. 

Society transformed itself to information dependent life and 

information society become the main focus of manufacturers 

(third industrial revolution). This trend generated new source of 

power that is the knowledge. By the introduction of industry 4.0 

concept by Germany, the digital society started to become 

superior and digitalism took the attention of both research and 

practical communities.  Autonomy, cyber-physical systems and 

machine to machine communication was the main drivers for 

this transformation (fourth industrial revolution). It seems that 

this transformation will continue to start a new way of life so 

called a wisdom society.  

Changes from Various Perspectives 

As everything is unavoidably changing, there is a need to 

systematically review the change process. Before looking at the 

details of this process, the focus of change drivers need to be 

analysed.  Those can be listed as the following (see [9] for more 

detail information). 

 Technological changes: Technological developments 

triggered the change from generating manual system to 

autonom systems as the following. 

 Manuel Systems (primitive plough) 

 Semi Manuel Systems (Mill) 

 Traditional Machines (Tractor) 

 Automated Machines (Harvester) 

 Autonom Systems 

 ??? 
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 Manufacturing system changes: Along with the 

technological changes and transformation, 

manufacturing systems are evolved as shown in Figure  

        Figure 1: Changes and progress in manufacturing 

systems (Oztemel, 2010) 

 Changes in robotics:  Man guided big robots and robot 

cells are leaving their places to cage free automated 

robots enriched with sensors. Nowadays robots are 

having interaction with human and perform intelligent 

behaviour. Their size is getting smaller and 

functionality are increasing. Smart robots with Cyber-

Physical Systems seems to be dominating the future 

manufacturing systems. 

 Methodological changes: Along with the machine 

parks and  hardware technology, the methodological 

changes are exhibiting new managerial approaches. 

The following transformation can be drawn for this 

type of changes. 

 Handcrafts 

 Functional Manufacturing 

 Mass/Serial Production 

 Group Technology 

 FMS 

 Concurrent and Dynamic Manuf. 

 Reconfigurable Manufacturing 

 ???            

 Changes in planning: Along with the managerial 

changes, planning philosophy is also changing as the 

following. 

 Single Product Production Planning 

 MRP (Material Requirements Planning) 

 MRP II (Manufacturing Resource Planning)  

 JIT (Just in Time) Planning  

 ERP (Enterprise Resource Planning)  

 ERM (Enterprise Resource 

Management) 

 SERM (Strategic ERM) 

 Lean and Agile 

Manufacturing 

 E-Manufacturing 

Planning 

 ??? 

 Managerial changes: similar transformation is 

realised in management philosophy as well. There has 

been changes from shop management towards strategic 

management as listed below. 

 Shop Management 

 Workshop Management 

 Functional Management (Total Quality Man.) 

 Process Management 

 Performance Management 

 Management by Objectives  

 Strategic Management 

     ??? 

 Changes in customer expectations: Due to changes in 

manufacturing, management, technologic progress, 

customer expectations are naturally changing.  In the 

earlier days, customer used to buy whatever available 

on the market. When the variety of products were 

increased customers started to select and buy what they 

wanted. By the time goes on, alternatives were 

becoming possible. The customers were tending to buy 

multifunctional products. The future implies that the 

customers will be experimenting to buy products 

satisfying not only his/her current needs but also the 

future needs. 

Industry 4.0 and Future Manufacturing Vision 

Industry 4.0 is a new philosophy of digital manufacturing.  

Machine suits are to be integrated by a communication network. 

Manufacturing components (cyber-physical systems) are 

communication a specific communication protocols called 

internet of things (IoT). This leads to smart factories where 

minimum level of human involvement is possible. Flexibility, 

speed, productivity become the main concern. With autonomy 

and the progress of artificial intelligence technologies, the 

smartness of the systems are assured. The following aims are to 

be satisfied.  

 Self behavior  

 Product and process integration 

 Big data analysis 

 Adaptability and flexibility 

 Standardization of systems and creation of a reference 

architecture 

 Performing efficient management 

 Establishing a comprehensive and reliable industrial 

broadband infrastructure 

 Setting a safe and secure enivorment out 

 Organizing and designing the work 

 Personnel training 

 Creating an organizational framework 

 Increasing the efficiency of resource utilization 

Now it is obvious that the machines;   

  analyze, establish relations, make inferences and solve 

problems ( Expert Systems)  

 learn (Artificial Neural Networks)  

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 11

http://www.ismsitconf.org/


ISMSIT 2017 
1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Proceedings Book 

(November 2-4, 2017, Tokat, Turkey) 

Symposium homepage: www.ismsitconf.org 

 

  solve combinatorial problems (Genetic Algorithms).  

 understand words, and perform computation using words 

(Fuzzy Logic)  

  walk over stairs, play football, answer questions, 

communicate (Intelligent Agents) 

 read text, understand and teach (Natural Language 

Processing) 

 Observe, perceive, priorities, focus attention (Computer 

Vision) 

Similarly, it is also well known that the machine can;  

 speak to each other (Knowledge Protocols) 

  work for the same goals ( Goal/sensor modelling) 

 get socialized, cooperate,  and help each other 

(Emotional Intelligence) 

 Teach each other ( Intelligent Tutoring Systems) 

  perform R&D and do innovation (Modelling Scientific 

Discoveries) 

By implementing above understanding the following issues 

needs to be systematically formulated and respective 

manufacturing models needs to be developed and implemented.  

 Intelligent manufacturing and smart factories 

 Intelligent buildings and smart cities  

 Simulation and augmented reality 

 Big data and internet of things 

 Cloud computing and mobile systems 

 Additive manufacturing and 3D printers 

 Cyber-physical systems 

 Smart network and network security 

 Preventive maintenance and quality 

 Green manufacturing 

 Robot teams (swarm robots) 

Keeping this in mind, future manufacturing vision seems to be 

the function of products, intelligence, communication and 

network. Without one of those, the manufacturing cycle will not 

be complete and no efficiency and effectiveness will be counted 

for. 

 Social Impacts 

The technological progress and change triggers the 

transformation of the society. There have been various novelties 

societies started to experience. As reported by the report 

published by world economic forum, the following issues 

started to emerge in the recent years [10]. 

 Implanted Technologies in human body (Smart tattoos 

and powders) 

 Super computer cell phones as translators  

 Intelligent spectacles, headsets and eye monitoring 

equipment  

 Wearable internet 

 Free internet everywhere 

 Sensors everywhere with IoT capability  

 Driverless vehicles  

 Artificial robots as decision makers in real boards  

  Bitcoin and blockchain 

 Sharing economy (UBER, Amazon, Alibaba…) 

 3D printers made products 

Action for the future 

Technological developments are to be under control.  

Sustainable, progressive developments aligned with the social 

needs to be monitored and experience should be developed 

within the enterprises. To cope with the change and social 

transformation, the following action plan needs to be aligned 

with the enterprise to their business environment and 

implemented. The government should support any kind of 

operation regarding those.   

 Clear vision and a national strategy must be defined. 

The industry should generate objectives aligning 

themselves in accordance with the overall strategy. 

There should be companywide strategies derived from 

this national one.   

  Training is to be kept at the top item of the agenda.  

There should be lifelong learning systems to be 

implemented. Everybody should be learning 

continuously. Training is to be considered as to 

improve the systems rather than seeing it as the cost to 

bear. 

 Enterprises should generate clear action plans for 

holding the control of the change and managing the 

overall transformation. The action plans should be 

generated at; 

 Government level 

 University level 

 Industry level 

 Research and development are key success factor to 

deal with the change. The government should generate 

clustered techno cities. Industries and universities 

should actively involve in generating related 

manufacturing suits. 

 Enterprises should spend effort to generate prototype 

systems, products and sites resembling future 

manufacturing systems.  

Conclusion 

Manufacturing change and transformation is unavoidable. There 

should be systematically developed action plans to cope with 

those and get the enterprise aligned with the current progress. 

Not only the enterprises but also the governments should not be 

apathetic to the changes and progress.  it is now time to start the 

journey for understanding and managing the basic dynamics of 

industrial transformation. The countries can prevent the 

technological unemployment by only getting their societies 
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ready to comply with the transformational requirements. This 

may generate new jobs, new systems, new professions, new 

tools, new methodologies so on and so forth.   
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Abstract 

 

The effective control and treatment of chronic diseases requires access to diagnostic tests that are rapid, reliable and 

very sensitive. Nucleic acid based methods of pathogen detection technologies offer very rapid and accurate results with 

high sensitivity and specificity, at relatively low cost. This study aims to develop very high-sensitivity nucleic acid 

based diagnostic kits using locally produced enzymes that will enable rapid and accurate detection of Hepatitis B and 

Hepatitis C viruses from blood and also biological fluids at very low cost. 

 

Transformed E. coli cells with pTOL recombinant plasmids were cultured in 3 litres LB triple medium supplemented 

with 100 µg/ml ampicillin at 37 oC in bioreactor. When the optical density at 600 nm IPTG (Isopropyl β- D -1-

thiogalactopyranoside) was added to a final concentration of 1 mM in order to express Pfu DNA Polymerase, Taq DNA 

Polymerase and MMLV Reverse Transcriptase. After 5 hours, the cells were harvested by centrifugation. Cell pellets 

were suspended in lysis buffer and disrupted by sonication. Soluble protein was collected using ultra-centrifugation. 

Hexa histidine tag on the N-terminus of proteins were used for purification of recombinant enzymes. The expression 

levels of proteins was assessed using 10% (w/v) SDS-PAGE and UV spectroscopy. Enzymatic activities of the produced 

DNA polymerase and MMLV reverse transcriptase enzymes were tested by PCR and RT PCR reactions using specific 

primers for Hepatitis B and C viruses. 

 

Rapid, highly sensitive and Nucleic acid based diagnostic kits for hepatitis pathogen detection were developed in this 

research, which specifically responds to Hepatitis B and Hepatitis C viruses will be useful in detecting and monitoring 

infections from blood and biofluids. Production of these molecular diagnostic kits that are based entirely on using 

domestically produced enzymes are fully intended to reduce the dependence of our country abroad on this sector. 

 

Reference: Isa Gokce, Gregor Anderluh, Jeremy H Lakey, Patent, "Fusion proteins" 2005 US20050130269 A1 
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İnsanoğlunun hayatını devam ettirebilmesi için, yaşamı boyunca her türlü yapıya ihtiyaç duymaktadır. Bu bazen çok katlı bir 

yapı, bazen ise köprü kolonu ya da kirişi olabilmektedir. Yapısal bir eleman olan kolon veya kiriş ister köprüde ister binada 

kullanılsın mutlaka üzerine gelme ihtimali olan yüklere karşı yeterli dayanıma sahip olması gerekmektedir. Bu yükler yapının 

kullanım amacına göre çeşitlilik göstermektedir. Köprü kolonlarında bir geminin ya da bir buz kütlesinin çarpması köprü kolonu 

için olası bir durum olmaktadır. Aynı zamanda bir gökdelene uçak çarpması günümüz şartlarında yapının maruz kalabileceği 

yük durumları arasında sayılabilir. Bu tür yüklemeler yapı elemanları farklı bile olsa aynı yükleme durumunda yani darbe etkisi 

olarak ifade edilebilmektedir. Bu tür yüklemeler karşısında elemanların istenilen performansta çalışması için bazı katkı 

maddeleri kullanılabilir. Fiber malzemesinin çok güçlü çekme mukavemetine sahip olması istenilen performans için aranan 

malzeme olmasını sağlamıştır. Bu çalışmada içi fiber katkılı beton ile doldurulmuş çelik kutu profil ile içi boş çelik kutu profilin, 

aynı yükseklikten, aynı vurma yükü karşısındaki deneysel davranışı incelenmiştir.  

Keywords: Impact, steel, fiber 

1. GİRİŞ 

Betonarme yapılar 1800 yıllardan beri insanoğlunun barınma, 

ibadethane, ulaşım gibi ihtiyaçları için kullanılmaktadır. 

Betonarmenin düşük maliyeti, kolay onarımı tercih sebepleri 

arasındadır. Ancak artan nüfusun ve nüfus yoğunluğunun 

belirli bölgelerde toplanması yapılarımızın hem daha 

dayanımlı olmalarını hem de kullanışlı olmalarını gerekli 

kılmıştır. Bu yüzden katkı malzemeleri geliştirilmiş ve aktif 

olarak kullanılmıştır. Günümüz teknolojisinden de 

yararlanarak yapıların dinamik yükler altındaki performansını 

artırmak için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Kullanılan 

yöntemlerde temel amaç elemanın sünekliği, tokluğu artırarak, 

dayanımında artış sağlamaktır. Bunun için kullanılan 

malzemeler, teknolojideki gelişmelere paralel olarak, bazen 

bir fiber malzeme bazen ise dıştan farkı bir eleman eklenmesi 

ile sağlanmaya çalışılmıştır.  

Darbe deneyi çalışmalarında incelenecek numunenin üzerine 

oluşacak deformasyon, düşürülen yükün kütlesi ve 

yüksekliğine, numunede yarattığı enerji ve hıza bağlıdır. Bu 

yüzden dinamik yüklemelerin altında kalan yapıların numerik 

çalışmaları, yapıların tasarım ve analiz kısmında önem 

kazanmaktadır. Özellikle staretejik öneme sahip yapıların 

hesaplanmasında yada ani yüke maruz kalan köprü kolon 

gövdelerinde, proje ön tasarım aşamasında bu hesabın ve 

değerlendirmen yapılması gerekmektedir. Bu tür yüklemelerin 

numerik olarak hesaplanmasında Abaqus, Ls-Dyna,Ansys gibi 

programlar kullanılmaktadır. 

Çelik elemanlarda çarpma davranışının belirlenmesine yönelik 

daha önce yapılan çalışmalar mevcuttur. Richard yaptığı 

deneysel çalışmada aynı geometrideki değişen kanca bağlantılı 

yapma kirişlerde çelik malzemesinin davranışının tespiti için 

bir deney düzeneği oluşturmayı amaçlamıştır. Ayrıca 

deneylerde farklı kütleli cisimleri serbest düşmeye maruz 

bırakarak değişen hızlarda çelik malzemesinin davranışı 

incelemiştir [1].  

 

Gezer çalışmasında farklı şekillerde tasarlanmış tabakalı 

koruyucu bariyer tipi yapıların darbe kuvvetlerine karşı 

etkinliğinin ve enerji sönümleme yeteneğinin araştırılmasına 

dair çalışma yapmıştır [2]. 

 

Fujikake, Li ve Soeun çalışmalarında, on iki kiriş örneği 

üzerinde bir darbe testi yapılmıştır. Düşey yükseklik ve 

boyuna donatı takviye miktarının kirişlerin darbe tepkileri 

üzerindeki etkisi araştırılmıştır [3]. 

 

Cotsovos betonarme bir kirişin orta noktasından darbe yüküne 

maruz kalmış bir sistem kurmuştur. Yapılan çalışma 

sonucunda elde edilen veriler literatür ve sonlu elmanlar 

metodu ile doğrulanmıştır [4]. 

 

Cömert çalışmasında betonarme yapıların patlamalar 

karşısındaki performanslarının değerlendirilmesine yönelik 

çalışmalar yapmıştır. Çalışmasında da patlama etkilerinin 

sonuçlarını gözlemlemiştir. Dikkat çekilen nokta konusunda 

önemli bir çalışmadır [5]. 

 

Özbaşaran yapmış olduğu çalışmasında; aralarında boşluk 

bırakılmamış ya da yetersiz boşluk bırakılmış yapıların 
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deprem sırasında farklı davranmaları sonucu meydana gelen 

yapısal çarpışmaları incelenmiştir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 

ve 20 katlı yapı modelleri üretilerek bu yapıların serbest 

salınım halinde yapacakları yer değiştirmeler hesaplanmış ve 

çarpışma simülasyonları yapılmıştır [6]. 

 

Ülkemizde bu konu ile ilgili herhangi bir yönetmelik 

bulunmamaktadır. Yurtdışında ise idealleştirmelerle çok basit 

analizler mevcuttur. 

2. AMAÇ KAPSAM 

Dönem dönem konuya ilişkin birçok çalışma yapılmıştır. 

Yapılan bu çalışmalarda farklı parametrelere ilişkin çeşitli 

sonuçlara ulaşmak hedeflenmiştir. Geçmiş dönemlerde 

yapılmış olan bu çalışmalar öğreticiliği ve yol göstericiliği 

bakımından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı da bu 

alanda yapılan çalışma sayısını artırılarak çeşitli soru 

işaretlerinin yanıtı bularak eksik olan yönetmelik açığını 

karşılama yolunda sağlıklı verilerle mesafe alabilmesidir. 

Lif katkılı çelik kirişler darbe kuvveti etkisi altında 

incelenmiştir. Çalışma sonucunda lif katkılı betonun darbe 

kuvveti altında çelik kutu profile sağladığı avantaj grafiklerle 

gösterilmiştir. Bu avantajlar değerlendirmeye katılarak 

oluşturulacak yapı modellemelerinde ideal tasarım 

yapılabilme zemini oluşturmak hedeflenmiştir. 

3. DENEYSEL ÇALIŞMA 

Deneysel çalışmada kullanılmak üzere numuneler teknik 

personel gözetiminde hazırlanmıştır. Teknik çizim ve iş emri 

kalite kontrol birimlerince paylaşılmış gerekli kontrollerin 

yapılması sağlanmıştır. 

Çalışmada iki adet kutu profil kullanılmıştır. Kutu profiller 

120x80 mm ebatlarında ve 2000mm boyutlarındadır. 

Kompozit kirişler çalışma alanına getirilerek uygun biçimde 

istiflenmiştir. Kirişler öncesinde imalatı hazırlanan mesnetlere 

monte edilmiştir (Şekil 3.). 

 

Şekil 3. Düzeneğe uyumlu hazırlanmış mesnetler 

Çalışma öncesi mekanizma son kontrolleri yapılarak gerekli 

bölümlere müdahale edilmiştir. Numuneler sisteme 

yerleştirilip sabitlenmiştir. Sabitlenen numuneler üzerine ivme 

ölçerler yerleştirilip çalışır durumda olduklarından emin 

olunmuş basit testler uygulanmıştır (Şekil 3.1.). 

 

Şekil 3.1. Kompozit kirişin düzeneğe yerleştirilmesi 

Yapılan tüm kontrollerin ardından mekanizma çalışır   hale 

getirilerek düzenek çekici belirlenen 2000mm yüksekliğe 

çıkarılmıştır. Lazer metre yardımıyla yüksekliğin teyit işlemi 

yapılmıştır. Gerekli güvenlik koşulları sağlandıktan sonra 

çekiç serbest düşmeye bırakılarak düşey yönde numune ile 

etkileşimi geçmiştir. Darbe sonucunda numune üzerinde 

deformasyonlar olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 3.2.). Çarpışma 

sağlandıktan sonra ivme kayıt işlemi sonlandırılarak veriler 

depolanmıştır. Her iki numune için aynı işlemler uygulanarak 

veriler işlenmek üzere saklanmıştır. 

 

Şekil 3.2. Darbe sonucu oluşan deformasyon 

Elde edilen veriler NI Labview Sisgnal Express programı ile 

analiz edilmiştir. Belirlenen okuma aralığı ve saniyedeki 

okuma miktarına göre çalışma değerleri hazırlanmıştır. 

 

Seismosignal yardımcı programı ile numunelere ait bilgiler 

burada çeşitli filtreleme koşullarında grafik ortamına 

aktarılmıştır. Çalışma sonucunda numunelere ait ivme-zaman, 

hız-zaman ve konum-zaman grafikleri elde edilmiştir. 

 

4. DENEY SONUÇLARI 

 

Deney sonucunda numunelere ait grafiksel dokümanlar ile 

karşılaştırma yapılarak lif katkılı betonun oluşan 

deformasyona sağladığı katkı tespit edilmiştir. Lif katkılı 
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betonda dayanımın bir miktar arttığı yapısal bütünlük artarak 

eğilmeye karşı dirençli hale geldiği gözlemlenmiştir. 

 

Çalışmaya ilişkin fiberli beton ile doldurulmuş kompozit kiriş 

grafiği gösterilmiştir (Şekil 4.1.). 

 

 

 
 

 

 

Şekil 4.1. C30 fiberli beton ile doldurulmuş kompozit kiriş numune grafikleri 

Çalışmaya ilişkin boş kutu profil deney sonuç grafikleri 

gösterilmiştir (Şekil 4.2.). 

 

 

 

 

Şekil 4.2. İçi boş kutu profil 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışma sonucunda grafikler incelendiğinde lif karbonlu 

betonun kompozit kiriş dayanımına katkı sağladığı 

belirlenmiştir. Lif katılması sonucu oluşan kompozit kiriş 

yapışanda belirli miktarda tokluk kazanarak eğilme etkisine 

mukavemet kazanmıştır. Kompozit kiriş düşey eksen 

deformasyon miktarında düşüşe imkan sağlamıştır. İvme-

zaman grafiklerine bakarak sıçramalar incelendiğinde lif 

katkılı kompozit kirişte bunların daha düşük olduğu 

gözükmektedir. Sıçramaların düşük olma sebebi malzemeye 

düşeyden gelmiş olan  kuvveti sönümlemesi ile 

ilişkilendirilebilmektedir. Lif katkılı kompozit kiriş enerji 

yutumu neticesinde ivme-zaman grafik sıçramaları düşüklüğü 

deformasyonla incelendiğinde bu doğrulanmaktadır. Aynı 

şekilde hız-zaman grafikleri incelendiğinde aynı 

kıyaslamalarda bulunulabilmektedir.  

Çalışma sonucu değerlendirmesinde lif katkılı betonların daha 

tok ve darbe kuvvetine direnim oranlarının daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Sonrasında yapılacak çalışmalarda lif 

katkılı ve lif katkısız beton kullanılarak kirişler üzerinde çatlak 

büyüklükleri belirlenebilir çatlak oluşum güzergahları tespit 

edilebilir. Bu tespit sonucunda lif katkılı beton elemanın 

süneklik durumuna dair fikirler edinilebilir. Bunun yanı sıra 

donatılı ve lifli betonarme kiriş tasarımı yapılıp darbe deneyi 

uygulanabilir böylece farklı parametreler ile çeşitli kıyaslar 

yapılabilir.   
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Abstract – In this study, the experimental application of polymer electrolyte membrane fuel cell (PEM-FC) with dc-dc boost 

converter is realized for compact design of electric vehicle (eV). The PEM-FC is an electro-chemical device which combines 

hydrogen with oxygen to produce electricity for charging batteries which drive an electric motor.  The performance of the DC-

DC boost converter as power modulator for fuel cell is analyzed for varying loads in order to control dc compound motor for 

enhancing performance.  This PEM-FC can produce max 40V electricity to charge the six 12V lead-acid batteries that are 

connected series are used to power the dc compound motor of eV. In order to charge these batteries, a dc-dc boost converter is 

used to increase the PEM-FC voltage to 72V that batteries need for charging. During the charging process, the system is 

feedback itself with current and voltage sensors. The power system is controlled by Arduino ATmega16U2 microcontroller 

that is able to decide the desired duty cycle of the boost converter. The experimental results prove the robustness of control 

algorithm.   

 

Keywords – Fuel-Cell, Lead-Acid Battery, Electric vehicle, PEM, Boost converter 

 

I. INTRODUCTION 

 

As an energy source, the engines of transportation vehicles 

use petroleum products such gas and diesel. Also, these 

engines require oil, which is another petroleum product, to 

protect metal parts of the engine from the corrosion. The 

number of the transportation vehicles increase gradually, so 

the consumption of petroleum products increases fast. All 

these products are the part of the environmental pollution, 

and also they become an expensive way of energy because of 

decreasing reserves. Therefore, electrical vehicles become an 

important alternative. They only consume electricity and the 

electricity is supplied by batteries. These batteries can be 

charged by either grid-connected charging stations or an 

external DC source connected charging devices. The grid-

connected charging stations are a type of harmonic source 

and so negatively affect the power system quality [1]. This 

adverse effect cannot be negligible when thousands of 

vehicles are charging at the same time. In order to separate 

the electrical vehicle and the power system, the only solution 

is to focus on the external DC source connected charging 

devices and the most common external DC source is Fuel 

Cells. 

Fuel cell technology, which converts the chemical energy 

of hydrogen to electrical energy, is used as an alternative way 

of clean and economical energy. There are different types of 

fuel cells such as polymer electrolyte membrane (PEM), solid 

oxide fuel cells (SOFCs), alkaline fuel cells (AFCs), 

phosphoric acid fuel cells (PAFCs), and molten carbonate 

fuel cells (MCFCs) [2]. Although each one has advantages 

and disadvantages for different kind of use, PEM fuel cells 

are the best for vehicle applications [3]. Therefore, this paper 

only considers PEM fuel cell stack for the production of 

clean energy.  

In order to store and supply electricity, lead acid batteries 

are the most common energy storages. As a result, their 

prices are low and it is easy to access for different battery 

voltage and the capacity [4]. This type of batteries has been 

used for different practices over the past 50 years and so they 

have a well-experienced technology [5]. Hence, lead acid 

batteries are used in the application of electric vehicle. 

The aim of this paper is to evaluate the application of 

battery charging circuit using fuel cell systems in the case of 

an electric vehicle application. Consequently, a charging 

circuit is developed and experiments are performed. 

II. MATERIALS AND METHOD 

In this study, there are four main parts; a polymer 

electrolyte membrane fuel cell (PEM-FC), a dc-dc boost 

converter, a battery block consists of six batteries, and a 

controller. These four parts are performed together for 

compact design of electric vehicle (eV). The block diagram is 

shown in Figure 1.  

 

 

Fig. 1 Block diagram of the circuit 

 

The first part is PEM-FC (see Fig. 2). This fuel cell has 40 

cells. The rated current is 100A, rated voltage is 24V, and 

rated power is 2.4kW. I-V and I-P characteristics are shown 

in Figure 3 [6]. Dashed lines in the figure indicate the stack to 

stack manufacturing variability. When the output current 

increases, the output voltage decreases. This change is also 

related to the hydrogen flow rate. Therefore, output voltage 
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of the PEM-FC should be observed for the controlling 

purpose.  

 

 

Fig.2 DuraPEM W240 fuel cell stack 

 

 

Fig. 3 DuraPEM W240 fuel cell stack steady state I-V and I-P characteristics 

 

The second part is dc-dc boost converter. It consists of an 

inductance, an IGBT, a power diode, and a capacitor. The 

converter is in continues conduction mode (CCM) and 

increases the fuel cell output voltage into desired level. Thus, 

the inductance value ‘L’ is determined as 4mH and the 

capacitor value ‘C’ is determined as 470uF.  

The third part is lead acid battery block. There are six 12V 

42Ah batteries that are connected series and this block is used 

to power the dc compound motor of eV.  
 

 

Fig. 4 Battery charging system configuration 

 

The last part is the controller. The power system is 

controlled by Arduino ATmega16U2 microcontroller. This 

controls the dc-dc boost converter switching. The controller 

receives the current information from the output terminal and 

voltage information from the both terminal points of the dc-

dc boost converter. This information processed by controller 

and created a Pulse Width Modulation (PWM) signal to 

IGBT which is located in the dc-dc boost converter.  

The charging process is limited by the charging current 

with 8A and the charging voltage with 82V. These are main 

limits for the secure charging and can be altered by the user. 

Electric vehicle uses the battery-block as a first energy 

source. Therefore, battery block should be charged all the 

time or at least when the vehicle is OFF. This study focused 

on only charging the battery block when the vehicle is OFF 

as seen on Figure 4.  

III. RESULTS 

 

The experimental application of the circuit is seen on 

Figure 5 and the setup is performed in Afyon Kocatepe 

University Renewable Energy Lab. 

 

  

Fig. 5 Experimental charging system 

 

At the beginning of the experiment, it is verified that 

batteries are fully discharged. Then, hydrogen gas starts to 

flow into the fuel cell and it generates electricity. At the same 

time, the output of the fuel cell is measured by controller. 

When the voltage is more than 24V, the boost converter starts 

to run. The output voltage of the converter depends on the 

duty cycle of the IGBT and it changes by controller to 

regulate the output voltage. The duty cycle can be any value 

between 0 and 255. It starts from 0 and increases 1 by 1. Each 

addition of duty cycle increases the output voltage of the 

converter. There is not any current in both directions until the 

converter voltage is higher than battery block voltage. After 

this point, the charging current flows into the battery block. 

The converter voltage continues to increase and also the 

current increases. This will rise up to 8A. When the current 

reaches 8A, the duty cycle of the converter is regulated by 

controller. Meantime, controller measures the output current 

and does not let exceed the predetermined value.  

This procedure ends whenever the no-load voltage is equal 

82V and current decreases to very low level which is 100% 

charged. The effective charging time is 4 hours. But this time 

can be shorter when we increase the charging current limit.  

IV. DISCUSSION 

 

The study is focused on charging the batteries. The setup 

cannot be run more than 4 hours due to time restriction. This 

Hydrogen tank 

Fuel Cell 
Battery Block 

Controller& Converter 
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study should also be repeated with Li-ion batteries and 

compare these two kind of batteries.  

 

V. CONCLUSION 

 

As a result of the study, batteries are successfully charged 

by Fuel-Cell and experimental results prove the robustness of 

control algorithm. 

This charging circuit gives a solution when there is not any 

charging station around because charging stations for electric 

vehicles are not common in most countries including Turkey. 

Furthermore, this charging system is very important on 

power system quality because the electric vehicle is separated 

from the power grid. Thus, the system quality standards are 

not affected by millions of vehicles. 

The charging circuit gives another solution for air 

pollution. The exhaust of the circuit is only water, hydrogen, 

and oxygen. Comparing the fossil fuel generators, this is the 

cleanest one.  
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Abstract – In this study, we focused on to drive a compound DC motor with a Fuel-Cell and battery, which uses hydrogen as a 

fuel. A fuel cell can supply maximum 40V electric. In order to drive a DC motor, it needs 200Vdc. Therefore, a 

microcontroller controlled boost converter that is used to increase the voltage for desired level that is supplied with fuel cell 

and battery. During the powering process, the feedback control is implemented into the system with current and voltage 

sensors. So, the ATmega16U2 microcontroller is able to decide the desired duty cycle of the boost converter which is used for 

the gate of IGBT. Thus, the results presented in this paper with laboratory experiments. 

 

Keywords – Fuel-Cell, compound DC motor, Electric Car, hybrid system 

 

I. INTRODUCTION 

 

The needs for a mechanical energy of transportation, fossil 

fuels are converted their high density chemical energy to 

mechanical energy for years. However, environmental 

effects, higher prices, and lower reserves of fossil fuels 

become a serious problem for today’s world [1]. In order to 

achieve this problem, electric motors are the best option. The 

only difference from fossil fuel motor, an electric motor 

converts the electrical energy to the mechanical energy. 

Therefore, it needs an electrical source and the well-known 

electrical energy source is a battery. Conversely, it has a 

limited storage capacity. So, the battery must be charged after 

it is used.  

There are two options to charge a battery. One is grid-

connected charging stations. The other one is an external DC 

source connected charging devices. The first one has 

advantages and disadvantages. The grid-connected charging 

stations are easy to charge but they are still not common and 

they produce harmonics at the power system [2]. The second 

one also has advantages and disadvantages. The external 

electric source can supply energy anytime needed also it 

decreases the travel time and increases the distance without 

stop.    

Fuel cell technology, which converts the chemical energy 

of hydrogen to electrical energy, is used as an alternative way 

of clean and economical alternative energy. There are 

different types of fuel cells such as polymer electrolyte 

membrane (PEM), solid oxide fuel cells (SOFCs), alkaline 

fuel cells (AFCs), phosphoric acid fuel cells (PAFCs), and 

molten carbonate fuel cells (MCFCs) [3]. PEM fuel cells are 

the best for the vehicle applications [4]. Therefore, this paper 

considers PEM fuel cell stack for the production of electric 

energy.  

In order to store and supply electricity, lead acid batteries 

are the most common energy storages. As a result, their 

prices are low and it is easy to access for different battery 

voltage and the capacity [5]. This type of batteries has been 

used for different practices over the past 50 years and so they 

have a well-experienced technology [6]. Hence, lead acid 

batteries are used in the application of electric vehicle for the 

electric energy storage. 

The main objective of the study is to drive a Compound 

DC motor of an electric car using fuel cell and battery as 

energy sources. The hybrid control method for these two 

energy sources is developed and experiments are performed. 

II. MATERIALS AND METHOD 

In this study, there are two main parts; charging the battery 

block with PEM fuel cell and drive the motor from the 

battery block. These two parts are performed together for 

compact design of electric vehicle (eV). The block diagram is 

shown in Figure 1.  

 

 

Fig. 1 Block diagram of the circuit 

A. Charging the Battery Block with PEM-FC 

A PEM fuel cell (see Fig. 2) produces DC voltage when 

hydrogen gas flows between its cells and the magnitude of 

the DC voltage depends on the flow rate of the hydrogen and 

the drawn current from the output as seen on the Figure 3 [7].  

The lead acid battery block consists of six 12V 42Ah 

batteries that are connected series and this block is used both 

to storage energy and to power the dc compound motor of 

eV.  

Between the PEM fuel cell and the battery block, there is a 

DC-DC boost converter. Since the electrical energy produced 

by Fuel cell needs to be stored into the battery block, this 
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converter increases the output of the fuel cell voltage to the 

desired level for charging the battery block. It consists of an 

inductance, an IGBT, a power diode, and a capacitor. The 

converter is in continues conduction mode (CCM). Thus, the 

inductance value ‘L’ is determined as 4mH and the capacitor 

value ‘C’ is selected as 470uF. 

 

 

Fig.2 DuraPEM W240 fuel cell stack 

 

 

Fig. 3 DuraPEM W240 fuel cell stack steady state I-V and I-P characteristics 

The power system is managed by Arduino ATmega16U2 

microcontroller which is shown as Controller 1. This controls 

the first dc-dc boost converter switching. The controller 

receives the current information from the output terminal 

point and voltage information from the both terminal points 

of the dc-dc boost converter (see Fig. 4). Then, the 

information processed by Controller 1 and created a PWM 

signal to drive IGBT which is located in the dc-dc boost 

converter.  

 

 

Fig. 4 Overall system configuration 

 

B. Driving the DC Motor 

The compound DC motor requires 200Vdc and this cannot 

directly be supplied by the battery block without any 

transform since their output voltage is 72Vdc. Therefore, 

there should be another DC-DC boost converter between the 

motor and the battery block. This converter increases the 

battery output voltage up to the 200Vdc. This could be higher 

or lower depending on the loading conditions and the motor 

tolerance. The system is managed by another Arduino 

ATmega16U2 microcontroller which is Controller 2 (see Fig. 

4). It controls the second dc-dc boost converter switching. 

The controller receives the current information from the 

output terminal point and voltage information from the both 

terminal points of the dc-dc boost converter as same as 

Controller 1.  

Electric vehicle uses the battery-block as a first energy 

source and the current path is shown in Figure 5a. But, when 

the battery charge level is low fuel cell directly supplies 

energy to the motor with two series boost converters and also 

charge the battery at the same time. The current path is 

shown in Figure 5b.   

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 5 (a) Battery supplies energy into the motor and (b) Fuel cell both 

charges the battery and drives the motor 

 

III. RESULTS 

The experiment is performed in Afyon Kocatepe 

University Renewable Energy Lab and the setup is shown on 

the Figure 6. DC motor is used to emulate the Electric vehicle 

motor.  

 

 

Fig. 6 Experimental Setup. 

 

At the beginning of experiments, it is verified that batteries 

are fully charged. First, energy stored in battery is used for 

driving the motor. Therefore, boost converter rises up the 

battery voltage from 72Vdc to 200Vdc. Converter output 
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voltage is depending on the duty cycle of the IGBT. This 

cycle is controlled by PWM signal created by Controller 2 to 

regulate the output voltage. Meantime, it measures the output 

voltage and input current. The input current is limited to 42A 

by controller 2. The reason of the limitation is the Fuel Cell 

rated power.  

When the battery voltage is lower than 72V, hydrogen gas 

starts to flow into the fuel cell and fuel cell generates 

electricity. This fuel cell injection is controlled by an 

electronic valve. At the same time, the output of the fuel cell 

is measured by Controller 1. When it senses the output 

voltage of Controller 1 more than 24V, the boost converter 

starts to increase voltage. Then, battery starts charging and 

also the electric motor is fed by fuel cell as seen on Figure 

5b.  

The experiments are performed with and without load 

connection.  

 

IV. DISCUSSION 

The project only focused on the interaction of two 

separated system and control. Therefore, this still needs 

improvement. The hydrogen consumption and the heat 

change on the critical parts of the projects are neglected.  

 

V. CONCLUSION 

 

As a result of this study, the hybrid control method 

proposed and tested. After the test, a compound DC motor is 

successfully driven by the Fuel-Cell and battery.  

This hybrid solution increases the travel distance range and 

also decreases the travel time. For example, if an electric 

vehicle consumes only battery energy, it will have a limited 

travel distance such as 300-400km depending on the vehicle 

and road conditions. However, if the vehicle uses an 

alternative source together with the battery, its distance range 

will be increased. This, also, saves time for electric vehicle 

users. Otherwise, they have to stop every 300-400 km to 

charge the battery and charging time may not be short. 
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Özet – Bilgi ve iletişim teknolojisindeki büyük gelişmelerin bilgisayar kullanımını ve uygulamalı eğitimi zorunlu kıldığı bir 

zamanda yaşamaktayız. Bu çalışmada, bilgisayar laboratuvarı sınıflarında rutin yoklama işleminin görüntü işleme tekniklerinden 

yüz tanıma ile yeni bir sistem tasarımı amaçlanmıştır. Bu sistem tasarımı ile öğrenci yoklama işlemi sırasında öğrenme faaliyeti 

bölünmemiş olunacak ve zamandan verim sağlanmış olunacaktır. Sistem, öğrencilerin bilgisayar laboratuvarlarında sabit oturum 

planı üzerinden tasarlanmıştır. Ana bilgisayar (öğretim görevlisi) ve öğrenci bilgisayarları arasındaki haberleşme yöntemi, 

kullanılan bilgisayarların donanımsal özellikleri düşük olma ihtimali göz önünde bulundurularak veri tabanı kullanılmamış 

bunun yerine TCP protokolü üzerinden soket iletişim “server-client” ilişkisi kurulmuştur. Öğrenci ve öğretici bilgisayarları için 

iki ayrı yazılım tasarımı yapılmıştır. Sistem tasarımında, öğrenci bilgisayarlarında bulunan görüntü işleme temelli yazılım aktif 

olduğunda web kameradan gelen görüntüler ile önceden oluşturulmuş örnek yüz kümesi karşılaştırılır. Yüz tanıma işlemi 

sonucunda öğrencinin onayı ile yüz ifadesini içeren görüntü ana bilgisayara soket programlama ile dosya gönderme yöntemiyle 

iletilir. Ana bilgisayarı için tasarlanan yazılım, gelen öğrenci bilgi ve görüntülerini yoklama tutanağı halinde 

görüntüleyebilmektedir. Soket iletişim alt yapısı ile tasarlanan yazılımda öğrenciler mesaj kutusunu kullanabilecek ve bu sayede 

varsa sorularını sorabileceklerdir. Öğrenci taraflı tasarlanan yazılımda, öğrenciler çalışmalarını yaparken arka planda öğrencinin 

ders esnasında “mutlu”, “üzgün”, “doğal” gibi duygu psikolojisini analiz ederek öğretim görevlisine, hem öğrenci hem de sınıfın 

genel duygu hali hakkında rapor olanağı verebilecektir. Çalışmada, literatürde yapılan yüz tanıma ile duygu analizi çalışmaları 

incelenmiş ve kullanılan bazı yöntemler bir araya getirilerek sistem tasarımı yapılmıştır.   
 
Anahtar Kelimeler-Yüz tanıma, duygu analizi, soket, görüntü işleme 
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Abstract – We live in a time when major advances in information and communication technology requires computer use and 

practical education as a requisite. In this study, it is aimed to design a new system with face detection, which is one of the image 

processing techniques of the routine polling process, in computer lab classes. With this system design, the learning activity will 

not be interrupted during the student polling process and time efficiency will be ensured. The system is designed based on a 

fixed seating plan of the students in the computer laboratories. As for the communication method between the host computer 

(lecturer) and the student computers; the database has not been used considering the possibility that the hardware characteristics 

of computers that are used may be low. Instead, the socket communication "server-client" relationship has been established 

through the TCP protocol. Two separate software have been designed for student and instructor computers. In the system design,  

the images on webcams are compared with the pre-created sample face set when the image processing based software in the 

student computers is active. As a result of facial detection, with the approval of the student, the image of the face expression is 

transmitted by the file transfer method to the host computer with socket programming. Software designed for the host computer 

can display the incoming student information and images as polling record. In software, designed with socket communication 

infrastructure, students will be able to use the inbox and they will be able to ask their questions, if there is any. The student-

oriented software design will allow the lecturer to have the chance to get a report on the general emotional state of both the 

student and the class by analyzing students' psychology of the emotion, such as "happy", "sad", "natural" in the background 

during the course while they are carrying out their works. In this study,  facial detection and emotion analysis studies in the 

literature have been examined and  some of the methods used have been put together to design the system. 

 

Keywords – Face recognition, emotion analysis, socket, image processing 
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I. GİRİŞ 

İnsanların fiziksel veya davranışsal farklılıklarını ölçen ve 

daha önce oluşturulmuş veri setleri karşılaştırılarak 

tanımlama işlemini yapan otomatik sistemler, biyometrik 

sistemler olarak tanımlanmaktadır. Biyometrik sistemler, 

kimlik kartları, anahtarlar, manyetik kartlar, anahtarlar 

veya şifrelerin kullanımı yerine biyometrik tanımlama 

yöntemleri kullanarak daha kolay ve rahat doğrulama 

işlemi yapılabilmektedir [1]. Biyometrik tanımada 

kullanılan yöntemlere örnekler Şekil 1’ de görülmektedir. 

 

 
Şekil 1. Biyometrik tanıma örnekleri [1] 

 

Biyometrik sistemler günümüz teknolojisinde mobil 

sistemlerle uyumlu halde kullanılarak şifre unutma, çalınma, 

onaylama gibi işlemlerde parmak izi veya iris tanıma 

yöntemleri kullanılarak yüksek güvenlik sağlamaktadır. 

Biyolojik  özellikleri içerdiğinden biyometrik sistemlerin 

kopyalanması güçtür, bu bakımdan transfer edilemez bir 

anahtar olarak hizmet vermektedir. Bu çalışmada biyometrik 

sistem tanıma türü olan yüz tanıma yönteminden 

faydalanılmıştır. Yüz tanıma ve algılama sistemleri gün 

geçtikçe  kullanımı artmakta özellikle ticari, askeri, güvenlik 

ve sosyal uygulamalarda sıkça kullanılmaktadır [1], [2]. 

Yüz tanıma sistemlerinde en önemli bileşen yüzün kime ait 

olduğundan, kişinin yüzünün alıcı kameraya iz düşümü, 

ortamın ışıklandırması, yüz üzerindeki parlaklıklar veya 

gölgeler, saç, sakal, gözlük ve yaşlanma gibi durumlar 

sistemin çalışmasını etkileyebilmektedir [3], [4].  

Bu çalışmada erişim kontrol, geçiş kontrol, üye takip, 

personel takip ve öğrenci takip gibi sistemlerde yüz tanıma 

avantaj sağladığından öğrencilerin devam-devamsızlık 

durumlarının tutanak işlemleri dijital ortamda yapılabilmesi ve 

öğrenci yüz ifadelerinin tespit edilerek psikolojik analiz 

çıkarımı için sistem tasarımı geliştirilmiştir. 

II. MATERYAL VE YÖNTEM 

Yoklama sisteminin tasarımı yüz tanıma, psikolojik(duygu) 

analizi ve haberleşme olmak üzere üç ana bölümden 

oluşmaktadır. Yüz tanıma ve duygu analizi tespitleri görüntü 

işleme yöntemleri kullanılarak tasarlanmıştır. Sistemin client-

server iletişimi ise soket programlama ile haberleşme 

kullanılarak tasarlanmıştır. Sistemin çalışma yapısının blok 

diyagramı Şekil 2’ de görülmektedir. 

 
Şekil 2. Sistemin çalışma yapısının blok diyagramı 

 

Yapılan tasarım çalışmasında, yüz tespit, takip, tanıma ve 

duygu (psikolojik) analiz işlemleri için web kamerasından 

alınan görüntü gerçek zamanlı olarak işlenerek yapılmaktadır. 

Her öğrenci kendine sabit bir şekilde tahsil edilen laboratuvar 

bilgisayarına (client) oturarak açılış işlemi yapar ve ardından 

yüz tanıma arayüzü kullanıcının ön ekranında yer alır. Yüz 

tanıma işlemi, web kameradan alınan  görüntü ile daha önce 

oluşturulmuş ve client bilgisayarında kayıtlı yüz kümesiyle 

karşılaştırılır ve kullanıcıya eşleşme onayının ardından öğrenci 

bilgileri öğretim elemanı bilgisayarına (server) liste halinde 

düşürülmektedir. Öğrenci bilgisayarında arka planda çalışan 

görüntü işleme odaklı çalışan yazılım, ara ara öğrencinin  yüz 

ifadelerini analiz yaparak insanlarda ortak temel görülen 

“doğal, üzüntü, öfke, mutluluk, şaşkınlık, korku, nefret” duygu 

ifadelerine karşılık gelecek şekilde “0,1,2,3,4,5,6” sayısal 

değerleri ileterek, öğretim elemanı bilgisayarında tasarlanmış 

yazılım ile ders süresinde her öğrencinin ve tüm öğrencilerin 

duygu analizlerini anlık görebilecektir [5]. Bu yapılan tasarım 

çalışmasında, sabit IP tanımlı iki bilgisayar arasında soket 

haberleşme yöntemi kullanılarak veri iletişimi 

gerçekleştirilmektedir. Yapılan sistem tasarımı, hem görüntü 

işleme yöntem ve kütüphaneler bakımından hemde 

haberleşmede kullanılan soket iletişim için .NET yazılım 

platformunda C# programlama dili kullanılmıştır. 
 

A. Görüntü İşleme 

Çalışmada duygu analizi işlemlerine geçmeden önce yüzün 

tespit işleminin kullanılan yöntemlerle iyi yapılması 

gerekmektedir. Tespit edilen yüzün kalitesi ne kadar iyi olursa 

sonraki  adımda yapılacak analiz işleminin verimliliğini 

arttıracaktır. İnsan yüz hareketlerinin tanımlanması ve 

yorumlanması ile duygu analizi yapılabilmektedir. Literatürde 

“yüz ifadesi tanıma” ve “duygu analizi” çoğu yerde aynı 

anlamda kullanılsada birbirinden ayırt etmek gerekmektedir. 

Yüz ifadesi, görsel olarak insan yüzünün şekilsel 

değişikliğinden tam olarak elde edilirken, insan duygu 

(psikolojik) analizi yüz ifade verisi haricinde bir çok farklı 

faktörün sonucuda oluşabilmektedir [2], [6]. Çalışmada sistem 

tasarımı, insanların yüz ifadesi üzerinden değişik istatistiki 

raporlar oluşturularak öğretim elemanı tarafından yorumlama 

yapılarak duygu bilgisi elde edilmesi amaçlanmıştır. 

 Yüz ifadelerin tespitinde sırası ile 3 temel adımdan 

oluşmaktadır. Bunlar; yüz bulma işlemi, yüz ifadelerine ait 

öznitelik çıkartımı ve son aşama olan özniteliklere göre  

sınıflandırma işlemidir. Öznitelik çıkarma işlemi için 

literatürde geometrik-tabanlı, görünüm-tabanlı ve bunların 

ikisinin birlikte kullanıldığı hibrit yöntemler popüler olarak 

kullanılmaktadır [6], [7], [8], [9]. Alshamsi ve arkadaşları 

mobil cihaz ile gerçek zamanlı yüz ifadesi tanıma 

çalışmalarında, Şekil 3’de görüldüğü gibi yüz ifadesi tespiti 

işleminin temel adımlarını blok diyagram halinde 

sunmuşlardır [10]. 
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Şekil 3. Yüz ifadesi tespit işleminde temel adımların blok diyagramı [10] 

 

Yapılan çalışmada, yüz tanıma ve yüz ifadeleri tespiti 

üzerine literatür çalışmaları iki grup  halinde ele alınmıştır.  

Yüz tanıma ile ilgili Varol ve Cebe çalışmalarında, sıklıkla 

kullanılan yüz tanıma algoritmalarından bazılarını ifade  

etmişlerdir. Bunlar; 

 PCA(Principal Component Analysis)/ TBA (Temel 

Bileşenler Analizi), 

 ICA (Independent Component Analysis) / BBA 

(Bağımsız Bileşenler Analizi), 

 DA (Linear Discriminant Analysis) /DDA (Doğrusal 

Diskriminant Analizi), 

 EP (Evolutionary Pursuit) / EP (Evrimsel Takip), 

 EBGM (Elastic Bunch Graph Matching) / EDGİ 

(Elastik Demet Grafik İşaretleme), 

 TraceTransform Radon – İz Radon Dönüşümü, 

 AAM (Active Appearance Model) / Aktif Görünüm 

Modeli, 

 3D Morphable Model  – 3 Boyutlu Model Dönüştürme, 

 3-D FaceRecognition – 3 Boyutlu Yüz Eşleştirme [11]. 

Günay ve Ensari çalışmalarında, yüz tanıma üzerine 

yapılan çalışamları incelemiş kullanılan yöntemler arasında 

performans karşılaştırması sunmuşlardır. Çalışmalarında , K-

Nearest Neighbors Yakın Komşuluk, Naive Bayes, Temel 

Bileşen Analizi (TBA), K-Means (Ortalama) algoritmaları 

kullanılarak denemeler yapmış ORL veri kümesindeki 

performans sonuçlarını sunmuşlardır(Şekil 4. ve Şekil 5.) [12].  

 

  
Şekil 4. Yüz tanıma algoritmalarının performans grafiği [12] 

 

 
Şekil 5. Analizi yapılmış algoritmaların başarı oranları yüzdelik dilimleri [12] 

 

 

Yüz ifadesi tespit işlemi literatür çalışmalarında sıklıkla 

yüz, göz, burun ve ağız bölgelerinin tespiti yapılarak öznitelik 

sınıflandırılması ile elde edilmiştir. Atasoy yapmış olduğu 

çalışmada, gerçek zamanlı (real-time) ten rengini 

sınıflandırmaya dayalı metodun gerçek zamanlı sistemlerde 

çalışabilecek yeterlilikte olmadığını belirtmiş, yeniden 

geliştirdiği yazılımda kademeli haar sınıflandırıcılarını 

kullanarak  yüz, göz, burun ve ağız bölgeleri üzerinde 13 

noktadan duygu ayırt edici 8 öznitelik elde etmiştir. 

Çalışmasında 6 yüz ifadesini başarılı olarak tespit etmiştir 

[13]. 

Bayrakdar ve arkadaşları çalışmalarında, literatürde yüz 

ifadelerinin tanınması üzerine yapılan bazı  çalışmaları 

karşılaştırmışlardır. Yapılan bu karşılaştırma Tablo 2’de 

görülmektedir [6] . 

 
Tablo 2. Literatürde yüz ifadelerinin tanınması üzerine yapılan bazı  

çalışmaların karşılaştırılması [6] 

 

Yüz ifade analiz sistemlerinde test, performans ve doğruluk 

işlemlerinin yapılabilmesi için standart veri setlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu  veri setleri farklı denek ve ortamlarda elde 

edilen çeşitli ifade veritabanlarıdır. En çok kullanılan yüz ifade 

veritabanları; JAFFE, FEEDTUM, Cohn-Kanade, 

MMIFACE, FERET, YALE, MMI ve MUG’ dur [6]. 

Sistemin çalışmasında, daha önceden client bilgisayarda 

öğrencinin yüz eğitimi yapılarak bilgisayarda yüz kümesi ile 

birlikte kişisel bilgilerinin bulunduğu bir dosya tutulur (Örnek 

Şekil 6.).Bu işlemin ardından kullanıcı olan öğrenci yüz  tespiti 

işlemini yaptıktan sonra onay verir ve tutanakta yer almak için 

sunucu bilgisayara (öğretim görevlisi) gönder işlemi yaparak 
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ad, soyad, okul no veya T.C. kimlik numarası gibi bilgileri 

iletmiş olur. Metin verileri bilgisayarlarda “Not Defteri” gibi 

“.txt” uzantılı dosyalarda, görüntüler ise “.bmp” olarak kayıt 

edilmektedir. Devam tutanağında, gelen öğrenci kişisel 

bilgileri split edilerek arayüzde fotoğraf ile birlikte listelenir. 

Öğretim görevlisinde bulunan yazılım, her öğrencinin bağlantı 

ve veri gönderme isteğini teker teker kontrol ederek onay ile 

kabul edebilir veya otomatik olarak da kabul işleminde 

bulunabilir. Sistemin genel akış şeması Şekil 7’de 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 6. Yüz kümesi ile birlikte kişisel bilgilerin kayıt örneği 

 

 
Şekil 7. Sistemin genel akış şeması 

B. Bilgisayarlar Arası İletişim 

Sistemin tasarımında iletişim yöntemi olarak kullanılan 

soket programlama, günlük hayatta veri iletimi sırasında çokça 

kullandığımız “server/client” diğer adıyla “sunucu/istemci” 

yapısıdır(Şekil 8.).  

 

 
Şekil 8.  Client-Server etkileşimi [14]  

 

Web tarayıcımız ile internette bir siteye bağlantı 

gerçekleştirdiğimizde, veri beklenen sitenin sunucusunda 

(server) varsayılan olarak ayarlanmış 80 numaralı portu 

istemcilerden gelen bağlantı istekleri için sürekli olarak dinler 

[15].Teknolojideki büyük yenilikler sürerken cihazların 

birbiriyle haberleşmesi, veri iletişimi ve cihaz (client) – sunucu 

(server) etkileşimli yazılımlar geliştirilerek, gelen veriler ile 

istatistiki raporların oluşturulabildiği cihaz–sunucu etkileşimli 

programlar yazılmaktadır (Şekil 9.) [16]. 

 

 
Şekil 9. Cihaz-sunucu etkileşim yapısı [16] 

 

Soket programlama ile yapılan uygulamalarda mesajları 

dinleyen ve uygun cevapları dönen bir sunucu tarafı ve 

sunucuya istekte bulunan ve cevap bekleyen bir istemci tarafı 

olan kompleks iletişim yapısına sahiptir. Bu kompleks iletişim 

yöntemi, .NET Framework yardımı ile çok kolay hale 

getirilmektedir. TCP\IP (Transmission Control Protocol) ve 

UDP (User Datagram Protocol) protokollerini kullanarak 

client-server iletişimini senkron veya asenkron olarak 

ihtiyacımıza göre modelleyebilinmektedir [17]. Günümüzde 

en yaygın olarak kullanılan protokol takımı olan TCP/IP, iki 

veya daha fazla bilgisayarın birbiriyle haberleşmesi için 

kullanılmaktadır [18]. TCP ve UDP karşılaştırılması Tablo 

1’de görülmektedir.  

Tablo 1. TCP ve UDP karşılaştırılması [17], [19], [20] 

TCP UDP 

Paketleri sıralı göndermeyi garanti 

eder 
Garanti etmez 

Paketlerin başlık bilgisinde sıra 

numarası vardır 
Sıra numarası yoktur 

Işlem bitene kadar bağlantı devam 

eder 

Veri gönderdiğinde bağlantı 

kurar, iş bitiminde bağlantı 

kopar 

İletişim hızlı Iletişim yavaş 

Video sunucu gibi realtime veri 

akışı gerektiren uygulamalarda 

TCP fazla yük getirir ve görüntü 

realtime oynamaz 

UDP kullanmanın en önemli 

nedeni az protokol yüküdür 

TCP de server belirli bir portu 

dinler ve istekleri karşılar 

UDP de ise veri tek bir soket 

üzerinden birden çok alıcıya 

iletilebilir 

 

Soket programlama ile öğrenci-öğretim elemanı arasında 

veri ve dosya iletimi yapılması gerekmektedir. Veri iletimi ile 

ilgili Allexy’nin çalışmasında, TCP/IP soket programlamasına 

sahip yerel alan ağlarında (LAN) çok parçacıklığa sahip ağ 

sohbet uygulaması yapmıştır. Çalışmasında .Net platformunda 

ağ programlamanın gücünden bahsetmiş ve server-client 

bağlantısında 200 kadar istemci ile iletişim kurulabildiğini 

vurgulamıştır [21]. 

Öğrenci bilgisayarından elde edilen tanımlı öğrenci yüz 

resim dosyalarını öğretim elemanı bilgisayarına iletimi soket 

programlamada dosya gönderimi ile yapılabilinmektedir. Bu 

bağlamda Biswas’in yapmış olduğu çalışmada, C# 

programlama dili kullanarak .Net 2.0’da  soket programlama 

kullanılarak dosya aktarımını gerçekleştirmiştir. 

Çalışmasında, TCP protokolü kullanarak yerel alan ağlarında 
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ve geniş alan ağlarında (WAN-intermet) 1.5 mb büyüklükte 

dosya ile testini gerçekleştirmiştir. Çalışmasında yazılımda 

bazı değişiklikler yapılarak, tek sunucudan birden fazla 

istemciye hizmet verecek şekilde daha büyük boyutta 

dosyaların gönderilebileceğini belirtmiştir [22]. 

 

III. SONUÇLAR 

Bu çalışmada gelişen yazılım teknolojilerinden 

faydalanarak bilgisayar laboratuvarlarında rutin işlem olan 

öğrenci devam yoklama listelerinin tutulması işlemin 

elektronik olarak yapılabilirliği üzerine bir araştırma yapılmış 

ve yeni bir tasarım geliştirilmiştir. Literatürde varolan 

materyal yöntemler incelenmiş yeni bir tasarım 

oluşturulmuştur. Laboratuvarların geniş mekanlar olması, 

öğrenci ve öğretim görevlisinin ders etkinliğinde zaman 

kaybının azaltılması için yoklama sistemlerin otomatik olarak 

yapılabilmesi önemli ölçüde kolaylık sağlayacaktır. Bu 

sistemin resmi olarak yapılabilmesi için ilgili kurum 

tarafından elektronik ortamda yüz tanıma ile tanınarak elde 

edilen bu tutunakların geçerliliği için onay verilmesi gerektiği 

unutulmamalıdır. Bu  sistem tasarımında ayrıca her öğrencinin 

veya tüm öğrencilerin yüz ifadeleri tespit edilerek ders dönemi 

boyunca (Örnek 1-14 hafta) ilgili derse yaklaşımları gibi 

duygu analiz raporları oluşturulabilir. Elde edilen raporlar ile 

öğrenci prikolojisinin eğitime etkisi gibi konularda eğitim 

bilimlerinin farklı anabilim dalları tarafından çalışma olarak 

kullanılabilir. 
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Özet– Hızla gelişen bilgisayar teknolojileri bilginin önemi ve kullanımı konusunda yeni boyutların ortaya çıkmasına imkân 

sağlamıştır. Bilgilerin toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve kullanıma sunulması bilginin ileriye dönük sağlayacağı 

avantajlar nedeniyle önemli olmaktadır. Donanım, yazılım ve yöntemler sistemi olan CBS, mevcut planlama ve yönetim 

sorunlarının çözümlenmesinde, mekânsal verilerin yönetimi, analizleri, modellenmeleri ve görüntülenmesini sağlayarak 

geleceğe yönelik kararlar verilmesini sağlayan önemli bir araçtır. Günümüzde ilerleyen teknolojiye uyum sağlamaya çalışan 

kent planlaması ve Cbs ortaklığı planlamamada birçok yenilik ve yeni yetenekler sunmaktadır. Planlamaya altlık teşkil eden 

envanter çalışmalarının eskiden konvansiyonel yöntemler ile üretilmesi, işlenmesi ve gerekli analizlerin yapılması hem zaman 

kaybına hem de işgücü kaybına neden olmaktaydı.  Bu kayıplar performans düşüklüğü ve istenilen düzeyde verim alınamaması 

gibi durumlarla birleşince planlama çalışmalarını doğrudan etkileyen bütünde çözülemeyecek sorunlara ortaya çıkartmıştır. Bu 

nedenle hem zaman hem de işgücü kaybına neden olmamak için ayrıca insan kaynaklı hataları minimuma indirip daha sağlıklı 

planlama adımları atılabilmesi için günümüzde artık teknolojik gelişmelerden yararlanmak gerekli hale gelmiştir. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve planlamanın entegrasyonu mekânsal verileri, coğrafik referansları ve onların karakteristik 

açıklamalarını içeren ve farklı amaçlar ile sorgulamalar yapılmasını sağlayan bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Coğrafi 

Bilgi Sistemleri mantığı, raster ve vektör modeller, veri tabanı oluşturulması, CBS çalışma sistemi ve bu aşamaların planlama 

çalışmalarında kullanım örneği olarak da; planlama çalışması öncesinde yapılan yer seçim ve kent planlama sürecine dâhil olan 

analiz çalışmalarının üretim süreci ve sonuç ürünün yani kent planlarının (nazım imar planı, uygulama imar planı vb.) ortaya 

çıkma sürecinde CBS’nin dahil olduğu bölümler ele alınacaktır. Çalışma alanı olarak İzmir İli Bergama İlçesi Tarihi Kent 

Merkezi seçilmiş olup, bu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapım sürecinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinden maksimum 

düzeyde nasıl yararlanıldığı anlatılacaktır. Planlama sürecinde veri tabanı hazırlanma sürecinde altlık oluşturulacak analiz 

çalışmaları yapılacak olup, en doğru kentsel gelişme alanları belirlenecektir. Arcgis programı ile veri tabanı üretimi sağlanarak 

SQL sorgulama işlemleri ile farklı boyutlarda analiz çalışmaları yapılacak olup, Buffer analizi ile de planlama ilkeleri ve 

şehircilik esasları bakımından önemli olan koruma bantları belirlenerek Elek Analizine altlık hazırlanacaktır. Elek analizinin 

yapılması ile tüm analiz çalışmaları ağırlıklandırma (overlay) işlemi ile en uygun gelişme alanları belirlenecektir.  

Çalışmada kullanılan CBS yazılımı sayesinde alanların hesaplanması, istenilen öğelere (yol, enerji nakil hattı, baraj, göl vb.) 

yaklaşım mesafeleri ve tampon bölgelerin çizilmesi ve belirlenmesi çok rahat ve zaman tasarrufu sağlayacaktır. CBS 

yazılımları kullanım kolaylığı, esnekliği, web entegrasyonu ve ücretsiz olarak (açık kaynak kullanımı) da kullanılabilme gibi 

avantajları sundukları için kent bilgi sistemlerinin oluşturulmasında ve sonradan geliştirilmesinde çok kullanışlı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Kent planlama süresince CBS yazılımlarının kullanılması ile, hızlı plan üretim süreci ve doğru plan 

kararlarının verilmesi açısından çok büyük önem taşımakta olup, veri tabanı üretimiyle birlikte farklı boyutlarda sorgulama 

işlemlerinin yapılmasına olanak sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kent Planlama, Katılım, Koruma, Kent Merkezi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 29



Öztürk, M., Öncüer, M. R., Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Kent Planlama Entegrasyonunda Bir Kullanım Örneği: İzmir İli Bergama İlçesi Kent 

Merkezi Nazım Plan Üretim Süreci, ISMSIT 2017, Tokat, Turkey 

An Example On How To Integrate Geographic Information Systems And City Planning: Urban Planning Process Of 

City Center, Bergama, Izmir  

R.A. Mihriban ÖZTÜRK1, Urban Planner Mustafa Rahman ÖNCÜER2*  

1 BlackSea Technical University, Faculty of Architecture, Department of Urban and Regional Planning, Turkey 
2*Municipality of Niksar, Zoning and Town Planning Management, Turkey 

*(mroncuer@gmail.com)  

 

Abstract– Geographic Information Systems, the systems of hardware, software and methods are useful tools which make it 

easier to make decisions into the future by providing regional data management in solving the current planning and 

management problems. Thanks to today’s advancing technology, and growing importance of integration of GIS and city 

planning; many innovations and talents have emerged in planning. But inventory studies, which are the basis for planning, 

having been produced, processed, and the necessary analysis being done in conventional ways in the past have caused losses in 

time and workforce which brought about unsolvable problems that affect planning directly. That is why, if we are to take more 

healthy steps in planning, making use of technologic advances is a must. In this capacity, the purpose of this study is to 

introduce GIS with its essential elements and to emphasize the importance of GIS’s use in the production process of analysis 

and determining the location which are the main inputs of planning. 

The integration of GIS and planning is a flexible system that involves regional data, geographic references and their 

characteristics; and enables us to do research for different purposes. City Center, Bergama, Izmir was chosen as the work field 

and we aim to explain in what way and what degree GIS was used in the process of planning of reconstruction on a scale of 

1/5000. In the planning process, analyses are to be done in order to serve as a basis for a database and in the light of our 

findings, rural development areas are to be determined. With the program, Arcgis, a database will be produced, which will 

allow us to do SQL searches, and analyses for different purposes; and a basis will also be set for Sieve Analysis by determining 

guard bands which are important in terms of planning principles and urbanism by doing Buffer Analysis. With the Sieve 

Analysis being done, all the essential data will be processed and overlaying phase will begin. In light of this analysis, the most 

liable-to-improve parts of the city will be determined with clear lines and these parts will be functioned as developing areas in 

the construction plan. 

Consequently, thanks to the GIS software used in the process, the estimating of urban areas, calculation of approximate 

distances between locations in a very short time and by drawing the buffer zones, we will have saved on workforce and time. 

This is why, the use of GIS software is important in order to produce a plan fast and make the right planning choices. Its 

features to produce databases and store information which make it easier for many disciplines to work together will enable us 

to do searches in a different extent. Lastly, with its advantages such as being easy and free-to-use, its flexibility and web 

integration, GIS software’s innovative dynamic is important in making and developing of city information system.  

Keywords: Geographic Information Systems, Urban Planning, Participation, Preservation, City Center 
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I. GİRİŞ 

Ülkemizde 1950’lerden itibaren hızla başlayan göç olayları 

ile birlikte (kırdan-kente) kentlerimiz adeta günlük ihtiyaçlara 

cevap veremeyecek hale gelmiştir. Öyle ki bu göçler ve 

Ülkenin sorunlarına anlık çözümler sunan planlama 

politikaları sonucunda plansız/sağlıksız yerleşmeler ortaya 

çıkmıştır. Fakat günümüzde ilerleyen teknolojinin bizlere 

sunduğu fırsatlar sonucunda kentlerimiz artık bilgi çağına 

uygun, planlı, düzenli, sürdürülebilir ve kaliteli yaşam 

alanları olarak karşımıza çıkmaya hazırlanmaktadır. Bilgi 

çağında olmamızın bizlere vermiş olduğu en büyük artı ise, 

bilgisayar teknolojilerini her anlamda etkin bir şekilde 

kullanabilmemizdir.  

 Planlama, insanların geleceklerini kestirimler ile kontrol 

altına alma ve yönlendirme çabasıdır (H. O. [3]). Mekânsal 

anlamda gelişme hedeflerinin gerçekleştirilme aşamasında en 

önemli araç olarak karşımıza çıkmasına rağmen günümüzde 

yapılan planlama çalışmaları, planlama sürecinin her 

ölçeğinin ayrı ayrı denetlenmesini ve değerlendirilmesini 

imkânlı kılmamaktadır. Bu aşamada planlama ile günümüz 

teknoloji birleştirilerek daha sağlam adımlara sahip planlama 

çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Bu adımların başında 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin kullanımı gelmektedir.  

Coğrafi Bilgi Sistemleri; Bilgi teknolojisine dayalı bir veri 

toplama, işleme ve sunma aracı olarak yoğun ve karmaşık 

konum bilgilerinin etkin bir şekilde denetlenebildiği bir 

yönetim tarzı; coğrafi verinin daha verimli kullanılmasına 

olanak sağlayan bir sistem ve bunların bir bütünü olarak 

tanımlanmaktadır. CBS, bilgisayar destekli tasarım (CAD), 

bilgisayar destekli kartoğrafya, veri tabanı yönetim sistemleri 

ve uzaktan algılama gibi bilgi sistemleri ile bağlantılıdır. 

Ancak CBS bu sistemlerden farklı olarak “coğrafi analiz 

yapabilme” ve “yeni bilgi üretme” özelliğine de sahiptir (G., 

B, A. [7]). Genel olarak bilgisayar destekli sayısal haritalarda 

bulunan bütün olanaklara sahip olan CBS bunlara ek olarak 

gelişmiş veri yapısıyla içerik zenginliği ve gelişmiş analiz, 

dönüşüm ve sorgulama imkânları ile mekânsal veri yönetimi 

sağlamaktadır. Kent planlama çalışmalarının çok katmanlı 

yapısının sistematik bir biçimde uygulanabilmesi için 

kullanılabilecek uygun bir yöntem olan CBS, bilgisayar 

desteği ve görselliği ile kentsel planlama çalışmaları için 

önemli bir yere sahiptir (Yılmaz, 2004).  

 Coğrafi Bilgi Sistemleri, veriyi coğrafi analizlerle bilgiye 

dönüştüren üretken yapıya sahip olduğundan gelişmeye 

yardımcı bir araçtır. Kentsel planlamada, sorunların 

belirlenmesinden çözüm senaryoları üretilmesine kadar karar 

verme sürecinin her aşamasında kantitatif bilgi, veri ve 

analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri ise 

farklı türden veri tabanlarının oluşturulup verilerin mekânsal 

olarak tanımlanmasına, analiz edilmesine ve modellenme 

yapılabilmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda planlamada 

coğrafi bilgi sistemleri kullanımı, planlamanın, doğru, 

gerçekçi, uygulanabilir ve öngörüsü yüksek bir çalışma 

olmasını sağlayacaktır (H. O. [3]). 

Kentlerimizin geleceğini veya kaderini belirleyeceğimiz 

planlama çalışmalarının günümüz koşullarında bilgi çağı ile 

entegre edilerek ortaya konulabileceği bu çalışma ile birlikte 

örneklendirilecektir.  Bu çalışma İzmir İli Bergama İlçesi 

Tarihi Kent Merkezinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

yapım sürecinin Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımı ile nasıl 

oluşturulabileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

 

II. METAR YAL VE METOD 

Bu çalışma ile, İzmir İli Bergama İlçesi Tarihi Kent 

Merkezi’nde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı üretiminde 

Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak; veri tabanı üretimi, plan 

yapımına girdi oluşturacak analizlerin üretimi ve yapılan bu 

analiz çalışmaları ile birlikte imar planına girdi oluşturacak 

yapay ve doğal eşiklerin belirlenmesi sağlanacaktır. İlk 

olarak planlama disiplininde veri tabanı üretim süreci 

içerisinde ne gibi kriterlere dikkat etmemiz gerektiği ve ne tür 

verilerden yararlandığımız bilgisi aktarılacak olup, ikinci 

aşamada ise; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapımında 

Coğrafi Bilgi Sistemlerini hangi aşamada nasıl planlama ile 

ilişkilendirdiğimiz bilgisi verilecektir. Böylece, herhangi bir 

yerleşim alanında imar planı üretim sürecinde Coğrafi Bilgi 

Sistemlerini kullanmanın ne tür yararlar sağlayacağı açıkça 

ortaya konulacaktır. 

III. PLANLAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 

Kent planlama, yerleşme ilkelerine göre, kentlerin doğal 

çevre, sosyo-ekonomik çevre, yapılaşmış çevre verileri ve 

yerel değerlerden kaynaklanan bilgilenme ile kentin tarihsel 

gelişme sürecinde kazanmış olduğu kimliğini koruyarak, 

kentsel işlevler arasında olması gereken yerleşme düzeni ve 

dengeyi yaratma amacıyla, kentsel gelişmelerin planlama ve 

düzenlenmesine yardımcı bir uygulama aracıdır. Tanımı gibi 

kent planlaması çeşitli ve yoğun veri tabanına sahip olması, 

bu verilerin yönetilme ve bir arada değerlendirilme sorununu 

ortaya çıkarmaktadır. Bunun içinde günümüzde birçok 

verinin (grafik ve grafik olmayan) bir arada toplanmasını ve 

sınıflandırılmasını sağlayan, bu veriler üzerinden gerekli 

sorgulamalar, analiz ve sentezler yapımına fırsat veren 

Coğrafi Bilgi Sistemleri sayesinde eldeki verilerin daha etkin, 

hızlı, güvenli ve doğru şekilde değerlendirmesi 

yapılabilmektedir.  

CBS kullanıldığında planlama süreci hız kazanarak farklı 

mekânsal sorgulamalar ve çakıştırmalarla plan 

alternatiflerinin oluşturulmasına olanak sağlayan altlık 

paftalarının üretilmesi sağlanır. Ancak verilerin yönetilmesi 

için planlama süreci öncesinde verilerin nasıl toplanacağına 

ve depolanacağına karar verilmesi ve buna uygun veri 

tasarımı yapılması gerekmektedir. CBS, özellikle plan 

alanına ait sağlıklı kararların alınmasında ve stratejilerin 

belirlenmesinde etkin bir rol oynadığı için üst ölçekli 

planların (bölge, alt bölge, çevre düzeni, metropoliten alan) 

yapımı aşamasında kullanılması fayda sağlayacak çok önemli 

bir araçtır. Çünkü üst ölçekli planlarda CBS kullanılarak 

hızlı, katılımcı ve etkin planlama yapılması, bu aşamada alt 

ölçeklerdeki kararların doğru ve bütüncül tanımlanması ve 

planlama ilkelerine, finansman çözümlerine ve yönetim 

modellerine ilişkin kararlar verilmesini sağlanmaktadır. 

Böylece alt ölçekli planların yapılmasından sonra üst ölçekli 

planların revize edilmesi işi ortadan kalkarak bürokratik 

işlemler hafiflediğinden plan karmaşası yaşanmayacaktır. 

Bununla birlikte planın uygulanabilirliği hız kazanarak planın 

kontrol süreci daha sağlıklı bir şekilde işleyecektir. Dolayısı 

ile CBS kullanılırsa plan çalışmasının yönetimi ve iş adımları 

daha farklı şekillenecektir (H. O. [3]). 
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Şekil 1:Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Planlama Süreci (H. O. 

[3]) 

Yukarıda gösterilen süreç imar planı yapım sürecinde coğrafi 

bilgi sistemlerinin kullanılması ile birlikte nasıl bir yol 

izleneceğini özetleyen bir süreç çalışmasıdır (Şekil-1). Bu 

çalışmayı imar planına girdi oluşturacak verilerle birlikte 

detaylandıracak olursak aşağıdaki tabloda kısaca 

özetlenebilir.  

Tablo 1:Detaylı Kent Planlama Süreci (H. O. [3]) 

V
E

R
İ 

T
O

P
L

A
M

A
 

Bilgi Toplama 

 

1. Halihazır Harita  

2. Üst Ölçekli Plan Kararları 

3. Arazi kısıtlarına ilişkin 

kurumsal verilerin elde edilmesi 

Sosyal Veri Toplama 

 

1. Demografik Yapı Verileri 

2. Ekonomik Yapı Verileri 

3. Kültürel Yapı Verileri 

4. Anket Çalışmaları 

Fiziksel Veri Toplama 

 
1. Fiziksel Çevre Verileri 

2. Yapay Çevre Verileri 

Yasal Veri Toplama 

 

1. Yasa, yönetmelik, farklı 

karakteristikteki alanlarda plan 

koşulları 

2. Siyasi yaklaşım, zorlayıcı ve 

destekleyici unsurlar 

C
B

S
’D

E
 V

E
R

İ 

T
A

S
A

R
IM

I 

1. Veri tasarımı (Sınıflandırılması) 

2. Veri tabanı tasarımı   

3. Katman Tasarımı 

4. Sorgulama türleri 

5. Yazılım/donanım seçilmesi 

6. Gerekli arayüz tasarımı 

7. İmar yönetmeliğine uygun sembolojinin 

oluşturulması 

M E K Â N S A L  A N A L İ Z
 

1
. 

V E R İ L E R İ N  S İ S T E M E  G İ R İ Ş İ 

1.1. Grafik verinin 

sayısallaştırılması 

1.2. Sayısal verinin CBS ortamına 

aktarılması 

1.3. CBS ortamında topoloji 

kurulması 

1.4. Grafik Olmayan Verilerin 

Öznitelik Tablolarına 

Girilmesi 

2. Grafik veri ile niteliksel verinin 

ilişkilendirilmesi(veri tabanı tasarımı 

çerçevesinde) 

3. Amaca Yönelik Her Konu Kapsamında 

Alansal Analiz Paftalarının Oluşturulması 

(bitki örtüsü, jeoloji, eğim, toprak kabiliyeti, 

idari sınırlar........) 

S
E

N
T

E
Z

 

1. Mekansal sorgulamalar 

2. Öznitelik sorgulamaları 

3. Potansiyellerin (güçlü yanlar ve fırsatların) 

belirlenmesi 

4. Sorunların (zayıf yönlerin ve tehditlerin) 

belirlenmesi 

5. Kısıtlayıcıların ve risk faktörlerinin 

belirlenmesi 

6. Mekansal Analizlerin Çakıştırılması ile 

mekansal sentez çalışmaları üretilmesi 
D

E
Ğ

E
R

L
E

N
D

IR
M

E
 

V
E

 P
L

A
N

 

A
L

T
E

R
N

A
T

IF
L

E
R

IN
I

N
 O

L
U

Ş
T

U
R

U
L

M
A

S
I 

1. Stratejilerin belirlenmesi 

2. Plan alternatiflerinin oluşturulması 

A
L

T
E

R
N

A
T

İF
- 

L
E

R
 

A
R

A
S

IN
D

A
N

 

S
E

Ç
İM

 

1. Alternatiflerin kontrol edilmesi (geriye 

dönüşlerle) 

2. Alternatifler arasından en iyi alternatifin 

seçilmesi 

3. Geriye dönüşlerle seçilen alternatifin revize 

edilmesi 

P
L

A
N

 

Ü
R

E
T

İM
İ 1. Plan çizimi ve kordinatlı plan paftalarının 

üretilmesi (halihazır ve kadasto üzerine) 

2. Planın 3194 sayılı İmar Kanunu'da belirtilen 

yönetmelikteki sayıda ve standartta 

çoğaltılması 

P
L

A
N

 

R
A

P
O

R
U

 

H
A

Z
IR

L
A

N

M
A

S
I 

1. Plan raporu hazırlanması 

2. Plan raporunun çoğaltılması 

 

Planlama sürecinde en önemli faktör verilerin doğru 

okunması ve analiz edilmesidir. Analiz çalışmalarında 

Coğrafi Bilgi Sistemleri programı olan ArcGIS (10.01) 

programı kullanılarak hem veri tabanı oluşturma işlemi hem 

de sorgulama işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu çalışmayı 

bölümlendirecek olursak eğer; 

-Birinci aşamada veri tabanı ve planlama altlığını sağlam 

bir şekilde oluşturmak, 

-İkinci aşamada elde edilen veriler doğrultusunda planlama 

esasları ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda analiz çalışmaları 

(SQL sorgu, Buffer analizi vb.) yapmak,  
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-Üçüncü aşamada ise; 3194 sayılı İmar Kanunu ve 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında 1/5000 

ölçekli Nazım İmar Planı çalışmasını oluşturmaktır. 

III. BULGULAR 

Çalışma alanı olarak İzmir İli Bergama İlçesi Tarihi Kent 

Merkezi belirlenmiş olup, bu çalışmanın özgünlüğünü 

koruma alanlarının kentsel gelişme alanları ile birlikte nasıl 

planlanması gerektiği ve bu planlama sürecinde Coğrafi Bilgi 

Sistemlerinin kullanılmasının öneminin vurgulanması 

oluşturmaktadır. Bergama İlçesi, Bakırçay Havzası içerisinde 

İzmir İline bağlı bir yerleşme olarak karşımıza çıkmakta olup, 

tarihsel süreçte ise oldukça önemli bir sağlık ve kültür 

merkezi olarak bilinmektedir. Çalışma alanı yörenin önemli 

tarım ve turizm merkezlerine yakın olmakla birlikte ağır 

sanayi kuruluşlarına da yakın konumda bulunmaktadır (Şekil-

2). 

 

 
Şekil 2:Bergama İlçesi Konumu 

Yapılan bu çalışmanın temelini arazide birebir yapılan 

analitik etüt verileri oluşturmaktadır. Bu verilerin işlendiği 

farklı bilgisayar programlarının (AutoCAD, NetCAD, 

ArcGIS vb.) entegre bir şekilde kullanılmasıyla ortaya birçok 

veri seti ve uygulaması çıkmıştır. Bergama kent merkezinde 

yapılan arazi çalışmaları sonucunda birçok veriye 

ulaşılmıştır. Elde edilen bu verilerden ArcGIS programı 

yardımıyla işlenebilen/sorgulanabilen bir veritabanı 

oluşturulabilmesi için veri girişleri yapılmaya başlanmıştır. 

Bu veri tabanında, analitik etüt çalışmalarının yer aldığı tüm 

bilgiler yer almakta olup (örneğin: arazim kullanım verileri, 

yoğunluk, halihazır verileri, kurumlardan alınan veriler vb.), 

bu verilerle birlikte planlama altılığı hazırlanmıştır. İlk olarak 

çalışma alanının eğim/yükseklik durumunu gösteren eğim 

haritası, halihazır harita (nokta verileri) verileri kullanılarak 

ArcGIS programı yardımıyla üretilmiştir. Eğim haritasında 

yerleşim açısından önemli olan kısıtlar dikkate alınmıştır. 

Örneğin eğim:%0-10 arası olan bölgeler birinci derece 

yerleşilebilir alanlar (yeşil renkte görünen alanlar), 

eğimi %11-15 arası olan bölgeler ikinci derece yerleşilebilir 

alanlar (sarı ile görünen alanlar) ve son olarak da eğimi %16+ 

olan bölgeler ise yerleşilemez alanlar (kırmızı ile görünen 

alanlar) olarak belirlenmiştir (Şekil-3). 

 

 
Şekil 3: Bergama Kent Merkezi Eğim Haritası 

Eğim analizi sonucunda elde edilen veriler bir kenara 

alınarak, planlama altlığını oluşturan en önemli etkenlerden 

birisi olan mevcut durum haritalarının oluşturulması 

aşamasına geçilmiştir. Analitik etüt çalışmaları ile elde edilen 

veri seti kullanılarak ArcGIS programı üzerinde SQL 

sorgulama işlemleri ile, mevcut dokuda yapı kalitesi, kat 

adedi, yapı cinsi, yapı niteliği (konut, ticaret, resmi kurum 

vb.) ve yoğunluk bölgeleri gibi bir dizi durum analizleri 

yapılmıştır. Bu analizler yardımıyla ise, planlama altlığı net 

olarak oluşmaya başlamıştır. Kısaca bu süreci planlama 

çalışmasında hangi yapıların yıkılması gerektiği veya hangi 

bölgelere ne kadar yoğunluk atamamız gerektiği bilgisinin 

net olarak ortaya konulmaya başladığı bir süreç olarak 

tanımlayabiliriz. Planlama detayının en önemli kısımı ise, 

yerleşilebilirlik analizidir. Yerleşilebilirlik analizinde önemli 

birkaç kıstas bulunmakla birlikte bu analiz sonucunda kentin 

hangi yöne doğru gelişeceğini ve ne kadarlık bir büyüme 

alanımızın var olduğunu kestirebileceğiz. Bu çalışmada 

önemli birkaç veri katmanının olması gerekmektedir, bunlar; 

eğim durumu, arazi sınıfları, orman alanları, taşkın alanları, 

sulak alanlar, heyelan bölgeleri vb. verilerdir. Bu verilerin 

elde edilmesiyle birlikte ArcGIS programı yardımıyla 

ağırlıklandırma işlemi yapılarak kentin gelişme alanları 

belirlenmiş olacaktır. Ağırlıklandırma işleminde dikkat 

edilmesi gereken bir diğer konu veri katmanlarının önem 

derecesine göre puanlanması ve bu puanlama işlemi 

toplamının ”1” olması gerekmektedir. Örneğin tarım arazileri 

(I. ve II. sınıf mutlak tarım arazileri) bu puanlama işleminde 

en büyük puanı alması gerekmektedir, çünkü mutlak tarım 

arazilerinin kanunen” gelişme konut alanı olarak açılmaması 

gerekmektedir. Bu çalışmadan sonraki aşama ise, kentin 

gelişme alanlarının belirlenmesi ve mevcut yoğunluk 

durumlarının belirlenmesi sürecidir. Yine ArcGIS programı 

yardımıyla SQL sorgulama işlemi ile birlikte daha önceden 

veri tabanına işlenmiş olan konut alanları doğrultusunda 

bölgeleme çalışmaları yapılmış olup, güncel alanlarda durum 

yoğunlukları belirlenmiştir (Şekil-4). 

 

BERGAMA 
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Şekil 4: Mevcut Yoğunluk Haritası 

Yoğunluk durumunun belirlenmesinden sonra, mevcut 

durum çalışmalarına devam edilerek Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliği ekinde yer alan Donatı Alanları (eğitim, sağlık, 

dini vb.) ile ilgili nüfus yoğunluğuna paralel olarak asgari 

alan büyüklükleri ve yürünebilirlik kıstasları doğrultusunda 

yine bir durum analizi yapılmıştır ve ArcGIS programı 

yardımıyla Buffer analizi yapılmıştır. Örneğin: İlköğretim 

alanlarında 800 metrelik yürüme mesafesinde bir eğitim 

alanının önerilmiş olması gerekmektedir. Bu analizle birlikte 

ve yeni nüfus tayiniyle hangi bölgelere eğitim tesis alanı 

önerilmesi gerektiği belirlenmiştir (Şekil 5-6).  

 

 
 

Şekil 5:Eğitim Tesis Alanlarını Gösteren Mevcut Hizmet 

Çapı Durumu 

 

Şekil 6: Öneri Eğitim Tesis Alanlarının Hizmet Çapı Durumu 

Tüm bu çalışmaların sonucu olarak ise, eğim durumu, yapı 

durumu, yapı cinsi, yapı niteliği, yoğunluk durumu ve donatı 

hizmet çapları doğrultusunda planlama çalışmasına girdi 

oluşturacak tüm eksiklikler giderilerek ve gelişme alanları 

belirlenerek planlama çalışmasına geçilmiştir. Bu aşamada 

öncelikle yapılmış olan tüm analiz çalışmalarının birleşimi 

dikkate alınarak, yoğunluk durumunun belirlenmesinden 

sonra, mevcut durum çalışmalarına devam edilmiştir. 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ekinde yer alan donatı 

alanlarının (eğitim alanları, sağlık alanları, dini tesis alanları, 

sosyo kültürel alanlar vb.) ihtiyacı olan asgari büyüklükler ve 

hizmet verecekleri alan büyükleri belirlenerek 1/5000 ölçekli 

Nazım İmar Planı üretim sürecine başlanmıştır. İlk aşamada 

kentsel sit ve arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen bölgelerde 

çalışmalar yapılmıştır ve daha sonra gelişme ve meskûn 

bölgelerde planlama çalışmalarına geçilmiştir. Plan üretim 

sürecinde de Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 

ekinde yer alan Nazım İmar Planları başlığı altında çizim 

teknikleri ve gösterim şekilleri doğrultusunda ArcGIS 

programı kullanılarak plan çizimleri gerçekleştirilmiştir. 

ArcGIS üzerinden plan çizimlerinin yapılmasındaki temel 

amaç ise, veri tabanı üzerinden tüm işlemlerin yapılması ve 

üretilen veri tabanı üzerinden tüm sorgulama (yoğunluk, 

donatı alanları, ulaşım sistemleri vb.) işlemlerini tek bir 

işlemle kolayca gerçekleştirebilecek olunmasıdır.  

Şekil-7’de göründüğü gibi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 

hazırlanmış olup, bir veri tabanı geliştirilmiştir. Bu veri 

tabanıyla birlikte tüm sorgulama işlemleri kolayca 

yapılabilecektir. Örneğin; gelişme alanlarının toplam 

büyükleri sorgulanabilecek, nüfus hesapları yapılabilecek ve 

yoğunluk haritaları tek bir sorgulama işlemi doğrultusunda 

gerçekleştirilebilecektir. 
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Şekil 7:Bergama İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar 

Planı 

IV. SONUÇ 

Şehir Planlama Disiplini kentsel alanlarda çözüm bekleyen 

pek çok konuya çözüm üreterek doğal, tarihi, kültürel 

değerleri korumakla yükümlüdür. Ancak günümüzde 

kentlerdeki hızlı değişim/dönüşüm kentlerin yöneticileri ve 

planların üreticileri tarafından takip edilemez bir süreç haline 

gelmiştir. Öyle ki günümüzde artan teknoloji gelişmelerinin 

aksine kent planlamasının ilkel yöntemlerle yapılması bu 

planların uygulamaya geçilmeden güncelliğini yitirmesine 

neden olmaktadır. Bu nedenle kentsel planlama 

çalışmalarında CBS kullanımı günümüz şartlarında zorunlu 

hale gelmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemleri disiplinler arası bir 

sistem olarak karşımıza çıkmakta olup, kent planlama ile 

ilişkisinin bir parçası bu çalışma ile açıklanmıştır.  

Bergama’nın projeksiyon yılı doğrultusunda gelişmesini, 

korunmasını ve yeni kentsel gelişme alanları ile 

entegrasyonun sağlanması dikkate alınarak Coğrafi Bilgi 

Sistemleri aracıyla NASIL bir planlama süreci izlenmesi 

gerektiği ortaya konulmuştur. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 

veri tabanı üzerinden çalışıyor olması, tüm verilerin 

saklanması ve dilediğimiz zaman veri 

sorgulanmasının/üretilmesinin hızlı ve kolayca yapılabiliyor 

olması günümüz bilgi çağının en revaçta kullanılan sistemi 

olarak karşımıza çıkmasını sağlamaktadır.  

Türkiye’de birçok kentte imar planları Coğrafi Bilgi 

Sistemleri kullanılarak yapılmamaktadır daha doğru bir 

ifadeyle yapılamamaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin 

kullanılabilirliğinin artırılması için öncelikli olarak eğitimli 

teknik personel sayılarının artırılması ve ilgili kurumlarda da 

veri tabanlarını sorgulayabilecek ve üretebilecek yine eğitimli 

teknik personelin olması gerekmektedir. Bunun içinde çoğu 

üniversitede eğitim sürecinde mutlaka Coğrafi Bilgi 

Sistemleri eğitimi verilmesi ve bu eğitimi veren kurumlarda 

da uygulamaya yönelik eğitimlerin artırılması gerekmektedir. 

Planlama ile ilişkisi anlamında bakıldığında, plan üretim 

sürecinde her ölçekte plan yapımında kullanılabilecek bir 

sistem olarak kullanılmalıdır. Planlama bağlamında 

uygulama imar planlarının ve koruma amaçlı imar planlarının 

hazırlanma süreçleri birbirlerinden bazı noktalarda ayrılsa 

bile sonuç olarak planlama mantığı aynı kapsamdadır. Bu iki 

süreçte de Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı ile detaylı ve 

doğru plan kararlarının verilmesi hem hızlı, hem doğru hem 

de kaliteli planların üretilmesini sağlamaktadır.  

 

NOT: Bu çalışmada 2013-2014 eğitim yılında Dokuz Eylül 

Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 

Bölümü öğrencileri tarafından yapılan analitik etüt 

çalışmalarından yararlanılmıştır. 
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Özet - Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı (SKNK) yöntemi, Sürtünme Karıştırma Kaynağı (SKK) yönteminden türetilmiş, 

son zamanlarda otomobil sektöründe ve diğer endüstri kollarında da oldukça dikkat çeken yeni bir kaynak yöntemidir. Çeşitli 

araştırmacıların çalışmaları, bu yöntemde takım geometrisi, takım devir sayısı, takım dalma derinliği ve bekleme süresinin, 

bağlantının çekme kuvveti üzerine oldukça etkisi olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, 4 mm kalınlığındaki polipropilen (PP) 

levhaların sürtünme karıştırma nokta kaynağı ile bindirme bağlantıları CNC (Computer Numerical Control) tezgahta 

yapılmıştır. Bağlantıdaki, takım devir sayısı, takım dalma derinliği ve bekleme süresi parametreleri araştırılarak, kaynak 

bağlantısının dayanımındaki değişim incelenmiştir. Kaynak işlemi, CNC dik işleme tezgahında ISO GM kod sistemi 

kullanılarak yazılmış bir program yardımı ile uygulanmıştır. En uygun kaynak parametrelerinin bulunması amacıyla, kaynaklı 

numunelerin TS EN 12814-2 standardına uygun olarak çekme testleri yapılmıştır. Bu çalışmada, kaynaklı numunelere 

uygulanan çekme testleri sonucunda, elde edilen maksimum çekme kuvveti ve en uygun kaynak parametreleri belirlenmiştir. 

En yüksek çekme kuvvetine, takım devri 1000 dev/dk, bekleme süresi 60 sn, takım dalma derinliği 6 mm olduğunda 

ulaşılmıştır. Kaynaklı bağlantı için maksimum çekme kuvveti 2907 N olarak elde edilmiştir. Bu değer esas malzemenin 

yaklaşık olarak % 50’sine eşdeğerdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı, Polipropilen, Takım, Parametre, Çekme Kuvveti, CNC Tezgah  

 

Application of Friction Stir Spot Welding to Polypropylene  

Material on the CNC Machine and Determination of  

Optimum Welding Parameters 
 

Abstract - The Friction Stir Spot Welding (FSSW) method is a derivative of the Friction Stir Welding (FSW) process, which is 

a new welding process that recently has received considerable attention from the automotive and other industries. The studies 

of the different researchers, in this method tool geometry, tool rotation speed, tool penetration depth and dwell time had been 

indicated which effected the tensile shear strength of joining. In the study, 4 mm thick polypropylene (PP) sheets were done 

lap joints with FSSW in the CNC (Computer Numerical Control) machine. In the joining tool rotation speed, tool penetration 

depth and dwell time parameters by researching, in the strength of lap joint variation were examined. Welding process was 

applied with the aid of a written program using the ISO GM code system on the CNC vertical processing machine. In order to 

find the most optimum welding parameters, the welded samples were carried out the tensile tests according to TS EN 12814-2 

standard. In this study, the maximum tensile force and the most optimum welding parameters have been determined as a result 

of tensile tests applied to the welded samples. The maximum tensile force has been achieved at the tool rotation speed of 1000 

rpm, dwell time of 60 s and tool penetration depth of 6 mm. The maximum tensile force was obtained as 2907 N for the 

welded joining. This value is equivalent to approximately 50% of the base material. 

 

Keywords - Friction Stir Spot Welding, Polypropylene, Tool, Parameter, Tensile Force, CNC Machine 

 

 

I. GİRİŞ 

SKNK yöntemi 1993’te Mazda tarafından icat edilmiş, 

tamamen yeni ve ergime olmaksızın bindirme bağlantısı 

gerçekleştirilen bir katı faz kaynak yöntemidir [1]-[5]. 

Yöntem ile hem aynı cins hem de farklı metal 

kombinasyonlarında kaynak yapmak mümkündür. SKNK 

yöntemi ile plastik esaslı malzemelerin kaynağı alanındaki 

çalışmalar son yıllarda artış göstermekle birlikte, yöntemin 

ABS, HDPE, PP ve PC plastik malzemelere uygulanması 

konusunda yapılan çalışmalar hızla devam etmektedir  [6]-

[10]. 
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SKNK yönteminin, Şekil 1’de görüleceği gibi 3 aşamadan 

oluşan bir uygulaması vardır. Bu aşamalar sırası ile daldırma, 

karıştırma ve geri çekilmedir [1], [3], [4], [11].  

 

 
 

Şekil 1. SKNK yöntemin üç aşamasının uygulanışı [1] 

SKNK yöntemi, üst üste bindirme konumuna getirilmiş iki 

levhaya, yüksek devirde dönen karıştırıcı omuzlu ve 

karıştırıcı uçlu bir takımın daldırılarak belirli bir süre 

sürtünmesi ve karıştırması ile yapılır [3], [7], [12]. SKNK 

yönteminde kaynak için gerekli olan ısı, karıştırıcı takımın 

bindirme biçiminde sabitlenmiş levhaların üst yüzeyine 

sürtünmesi ile sağlanır. Sürtünen yüzeylerde açığa çıkan ısı, 

kaynak bölgesinin kısa zamanda ergime sıcaklığına yakın 

sıcaklıklara erişmesini sağlar [3]. Takımın özellikle omuz 

kısmının da sürtünmeye katılmasıyla, daha geniş bir bölgede 

daha yüksek bir kaynak sıcaklığına ulaşılır [13]. Karıştırıcı 

takımın belirli bir devirde dönmesi ile alt ve üst levhaların 

yumuşamış kısımları birbiri içersinde karışır. Karıştırıcı 

takım omuz kısmının kaynak bölgesine uyguladığı basma 

kuvveti etkisi ile levhalar arasında birleşme gerçekleşir [3], 

[14]. SKNK yöntemi uygulanırken sonuca etki eden beş ana 

parametre vardır. Bunlar; kaynak takımının geometrisi, 

kaynak takımının devir sayısı, karıştırma süresi, kaynak 

takımının malzemeye dalma derinliği ve dalma hızıdır [1]-

[3], [5], [11], [15], [16]. Bu çalışmada, belirlenen 

parametreler, farklı değerler için denenerek kaynaklı 

bağlantılar oluşturulmuştur. Her kaynak bağlantısı için iki 

adet 4 mm kalınlığındaki PP levhanın SKNK yöntemi ile 

bindirme kaynak bağlantısı yapılmış ve kaynaklanan 

numunelere kaynak bölgesinin dayanımını ölçmek için TS 

EN 12814-2 standardına uygun olarak çekme testi 

uygulanmıştır. Test sonuçları yorumlanmış ve en uygun 

parametreler belirlenmiştir. 

Çevik (2014), polietilen levhalar ile yaptığı çalışmada, 

kaynak işlemlerinde iki farklı takım dönme yönü (sağ ve sol) 

ve üç farklı karıştırma süresi (60, 90 ve 120 sn)  kullanmıştır. 

En iyi kaynak dayanımını, dönme yönü sağ ve 90 sn 

karıştırma süresinde 1773 N olarak elde etmiştir [6]. Çevik’in 

bir diğer yaptığı çalışmada (2014) ise 900 dev/dk takım 

dönme hızı ve beş farklı karıştırma süresi (20, 40, 60, 80 ve 

100 sn) kullanmıştır. Çekme testi sonucunda en iyi çekme 

kuvveti değerine (1760 N) 80 sn karıştırma süresi ile 

oluşturulan numunede ulaşmıştır [17]. Bilici ve diğ. (2012), 

polietilen levhalar üzerinde yaptıkları çalışmada, takım 

dönme hızı, dalma derinliği ve dönme süresinin kaynak dikiş 

oluşumunu ve kaynak kopma kuvvetini etkilediğini ve 

yüksek kopma kuvveti elde edebilmek için bu üç kaynak 

parametresinin optimum değerde olması gerektiği sonucuna 

ulaşmışlardır. Çalışma sonucunda kullanılan kaynak takımına 

bağlı olarak elde edilen optimum kaynak parametrelerini ise 

710 dev/dk dönme hızı, 5,7 mm takım dalma derinliği ve 30 

sn dönme süresi olarak tespit etmişlerdir [18]. Mert (2010), 3 

mm kalınlığındaki polipropilen levhalar üzerinde yaptığı 

çalışmada, bekleme süresinin ve devir sayısının çekme 

kuvvetine etkisinin incelendiği ve tek nokta kaynağı için 

bindirme bağlantıları ile yapılan kısmında, 1728 N olarak 

elde edilen en yüksek çekme kuvveti değeri için optimum 

bekleme süresi, devir sayısı, dalma derinliği ve dalma hızı 

parametrelerini sırası ile 150 sn - 1250 dev/dk - 5,5 mm - 100 

mm/dk olarak bulmuştur. Aynı kalınlıktaki PP numunelerde, 

dalma derinliğini incelediği çalışmalarda ise, 1832 N’luk en 

yüksek çekme kuvveti değerine, 4,65 mm’lik dalma 

derinliğinde ulaşmıştır. Dalma derinliğinin çekme kuvvetine 

etkisinin incelendiği ve tek nokta kaynağı için bindirme 

bağlantıları ile yapılan çalışmalarda, dalma derinliği 

aralığının küçük artışlar ile taranması sonucu, elde edilen en 

yüksek çekme kuvveti değeri için optimum bekleme süresi, 

devir sayısı, dalma derinliği ve dalma hızı parametreleri sırası 

ile 150 sn - 1250 dev/dk - 4,65 mm - 100 mm/dk olarak 

bulunmuştur [1]. Kurtulmuş (2012), 4 mm kalınlığındaki PP 

malzeme üzerinde yaptığı çalışmada en iyi kaynak 

dayanımına 900 dev/dk takım devri, 5,7 mm dalma derinliği 

ve 120 sn karıştırma süresinde ulaşmıştır [19]. 

Bildiri konusu olan bu çalışmanın her aşamasında CNC 

takım tezgahı kullanılmıştır. Kaynak dayanımına etki eden 

belirlenen parametreler, geniş bir aralıkta incelenerek en 

doğru sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Kaynak takımlarının 

imalatında da yine CNC dik işleme tezgahından 

faydalanılmıştır. Kaynak noktaları, CNC tezgahta ISO GM 

kod sistemi kullanılarak hazırlanmış olan bir program vasıtası 

ile oluşturulmuştur. Kullanılan tezgah ve yazılan program 

sayesinde, takım devri, dalma derinliği ve karıştırma süresi 

parametreleri yüksek hassasiyette uygulanmıştır. 

II. MATERYAL VE METOT 

Deneysel çalışmada kaynaklı bağlantıların 

oluşturulmasında kullanılacak olan numuneler için, DIN EN 

ISO 15013 TG1.1 standardında, RÖCHLING Engineering 

Plastics firması tarafından 2000x1000x4 mm boyutlarında 

ekstrüzyon ürünü olarak üretilmiş, Polystone P-grau 

Homopolimer polipropilen (PP) levhalar temin edilmiştir. 

Malzemenin erime sıcaklığı 162-167 oC, yoğunluğu 0,91 

gr/cm3, akma gerilmesi 32 MPa, elastiklik modülü 1300 

MPa’dır [20]. Bu çalışmada, kaynak işlemi için kullanılan 

takımın malzemesi 4140 ıslah çeliğidir. Takım geometrisi ise 

5,5 mm takım ucu uzunluğu olan, M9 bir karıştırıcı uç 

profiline sahiptir. Takımın omuz kısmı, 28 mm çapında ve 5o 

'lik eğimi olan, düz tabanlı bir kaynak takımı geometrisine 

sahiptir. Kullanılan kaynak takımının teknik resmi ve 

fotoğrafı Şekil 2’de verilmiştir. 

 
Takımın Teknik Resmi Takımın 

Fotoğrafı 
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Şekil 2. Kullanılan kaynak takımının teknik resmi ve fotoğrafı 

Bu çalışmada kullanılan SKNK, bir bindirme birleştirme 

yöntemidir. Kaynaklanacak numunelerin bindirme 

konumunda sıkıca bağlanması gerektiğinden, Şekil 3’te 

görülen 3 adet numunenin tek bağlama ile aynı anda kaynak 

edilebilmesine olanak sağlayan bir bağlama aparatı 

geliştirilmiş ve imal edilmiştir. Oluşturulan kaynak noktaları 

için bu bağlama aparatından faydalanılmıştır. 

 

 
Şekil 3. SKNK için geliştirilen bağlama aparatı 

 

SKNK ile birleştirilecek numunelerin, kaynak 

dayanımlarını belirlemek amacıyla, kaynaklanan numuneler,  

çekme testine tabi tutulacağından, TS EN 12814-2 

standardına uygun geometride hazırlanmıştır. Bunun için, 4 

mm kalınlığındaki PP levhadan, ekstrüzyon yönünde 150x40 

mm ölçülerindeki numuneler, daire testere tezgahı yardımı ile 

kesilerek, Şekil 4’te gösterildiği gibi üst üste bindirilmiş ve 

üç eksenli CNC dik işleme tezgahında SKNK işlemi 

gerçekleştirilmiştir. 

 
Şekil 4. SKNK bağlantısı için numunelerin bindirme şekli 

 

SKNK işlemi için Şekil 5’te görülen üç eksenli CNC dik 

işleme merkezinin, maksimum devri 10000 dev/dk, 

maksimum ilerlemesi 20000 mm/dk, konumlama hassasiyeti 

0,005 mm, kontrol paneli FANUC marka Oi-Mate modeli ve 

kullandığı kod sistemi ISO GM’dir. SKNK işlemi için 

kontrol paneli üzerinden kullanılan parametreleri içeren CNC 

programı yazılmış ve daha sonra bu program çalıştırılarak 

kaynak operasyonunun otomatik olarak yapılması 

sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 5. FİRST marka MCV300 modeli üç eksenli CNC dik işleme merkezi 

 

Bu çalışmada en yüksek çekme dayanımını elde edebilmek 

için kaynak parametrelerinin optimum değerlerini saptamak 

amacıyla, kaynak dayanımına en fazla etki eden parametreler 

denenmiştir. En uygun devir sayısını belirlemek amacıyla 

750-2000 dev/dk aralığı için 6 farklı takım devri (750-1000-

1250-1500-1750 ve 2000 dev/dk), en uygun karıştırma 

süresini belirlemek amacıyla 30-150 sn aralığı için 5 farklı 

karıştırma süresi (30-60-90-120 ve 150 sn), en uygun dalma 

derinliğini belirlemek amacıyla 5,75-6,5 mm aralığı için 4 

farklı dalma derinliği (5,75-6-6,25 ve 6,5 mm) belirlenmiştir. 

Böylece, optimum deney parametrelerini belirlemek 

amacıyla, yapılacak olan çalışmadaki deneyler planlanmıştır.  

Bu çalışmada her bir numune için kaynak mukavemetini 

belirlemek amacıyla SKNK işlemi gerçekleştirilen 

numunelere çekme testi uygulanmıştır. Şekil 6’daki, 

maksimum yükleme kapasitesi 5 kN olan üniversal 

elektromekanik test cihazı kullanılarak, kaynaklı parçaların 

TS EN 12814-2 standardına uygun olarak çekme deneyleri 

yapılmıştır. Çekme test hızı 20 mm/dk ve çeneler arası 

mesafe 180 mm olarak ilgili standarda göre belirlenmiştir.  

 

 
 

Şekil 6. Kapasitesi 5 kN olan elektromekanik çekme test cihazı 

III. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

Kaynak takımı için, ön deneylerden elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda 6 farklı devir sayısı, 5 farklı karıştırma süresi 

ve 4 farklı dalma derinliği belirlenerek çekme numuneleri 

üretilmiş, ardından bu numunelere çekme testi uygulanmıştır. 

Tablo 1’de, belirlenen parametreler ile kaynaklanan 

numunelerden elde edilen en iyi maksimum çekme kuvvetine 

sahip ilk 10 adet numunenin sıralaması görülmektedir. Buna 

göre en yüksek maksimum çekme kuvveti değeri olan 2907 

N’a, 1000 dev/dk devir sayısı, 60 sn karıştırma süresi ve 6 

mm dalma derinliğinde üretilen numunede ulaşılmıştır.  
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Tablo 1.  Maksimum çekme kuvveti açısından en iyi değerlere sahip olan ilk 

10 adet numune 

 
 

Bu çalışmada, ön deneyler yapılmak suretiyle 250 dev/dk 

ile 6000 dev/dk aralığında 12 adet farklı takım devri 

denenmiştir. Maksimum çekme kuvveti değerleri 

bulunmuştur. Ön deneyler sonucunda, düşük çekme 

kuvvetlerinin elde edildiği devir sayısı değerleri elenerek, 

750-1000-1250-1500-1750 ve 2000 dev/dk değerleri üzerinde 

çalışılmak üzere takım devir sayıları belirlenmiştir. Ön 

deneylerde, incelenen bütün takım devir sayılarındaki 

maksimum çekme kuvveti değerlerine ait grafik Şekil 7’de 

verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 7. Farklı takım devir sayılarına bağlı olarak maksimum çekme 
kuvvetinin değişimi 

 

Üretilen numunelere uygulanan çekme testleri sonucunda, 

en iyi maksimum çekme kuvveti olan 2907 N değerine, 1000 

dev/dk’da oluşturulan kaynaklı numunede ulaşılmıştır. Devir 

sayısı 1000 dev/dk’nın üzerine çıkıldığında elde edilen 

maksimum çekme kuvvetinde düşüş görülmüştür. Devir 

sayısı 1000 dev/dk’nın altındaki devirlerde de maksimum 

çekme kuvveti belirgin seviyede düşmektedir. Şekil 8’de, 

farklı devir sayıları için, farklı karıştırma sürelerindeki, 

maksimum çekme kuvveti değerleri görülmektedir. 

Çalışmalar, 100 mm/dk sabit dalma hızı ve 6 mm sabit dalma 

derinliğinde gerçekleştirilmiştir. 60 sn karıştırma süresi ve 

1000 dev/dk devir sayısı ile kaynaklanan numunede, 2907 N 

maksimum çekme kuvvetine ulaşılmıştır.   

 

 
 

Şekil 8. Farklı devir sayılarında ve farklı karıştırma sürelerindeki, maksimum 

çekme kuvveti değerlerinin değişimi 

 

Bu çalışmada, kaynak dayanımı açısından en uygun dalma 

derinliği parametrelerini tespit edebilmek için 5,5-8 mm 

aralığında, 0,25 mm aralıklarla 8 farklı dalma derinliği için 

ön deneyler yapılmıştır. Yapılan ön deneyler sonucunda 5,75-

6-6,25 ve 6,5 mm dalma derinliği değerleri belirlenmiştir. Ön 

deneylerde, incelenen bütün dalma derinliği değerlerindeki 

maksimum çekme kuvveti değerlerine ait grafik Şekil 9’da 

verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 9. Farklı takım dalma derinliği değerlerine bağlı olarak maksimum 
çekme kuvvetinin değişimi  

 

Üretilen numunelere uygulanan çekme testleri sonucunda, 

en iyi maksimum çekme kuvvetine 6 mm dalma derinliği ile 

oluşturulan kaynaklı numunede ulaşılmıştır. Dalma derinliği 

6 mm’nin üzerine çıktığında, maksimum çekme 

kuvvetlerinde belirgin bir düşme görülmüştür. Dalma 

derinliği, 6 mm’nin altına düştüğünde de yine maksimum 

çekme kuvvetinde düşme görülmüştür. Şekil 10’da farklı 

dalma derinliği ve farklı devir sayılarındaki, maksimum 

çekme kuvveti değerlerinin değişimi görülmektedir.  
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Şekil 10. Farklı dalma derinliği ve farklı devir sayılarındaki, maksimum 

çekme kuvveti değerlerinin değişimi 

 

Bu çalışmada, ön deneyler yapılmak suretiyle 0 ile 240 sn 

karıştırma süresi aralığında 30 sn aralıkla 10 adet farklı 

karıştırma süresi denenmiştir. Ön deneyler sonucunda 30-60-

90-120 ve 150 sn değerleri karıştırma süreleri olarak 

belirlenmiştir. Ön deneylerde, incelenen bütün karıştırma 

sürelerindeki maksimum çekme kuvveti değerlerine ait grafik 

Şekil 11’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 11. Farklı karıştırma sürelerine bağlı olarak maksimum çekme 

kuvvetinin değişimi 
 

Kaynaklanan numunelerde uygulanan çekme testleri 

sonucunda en iyi maksimum çekme kuvveti değerine 60 sn 

karıştırma süresi ile kaynaklanan numunede ulaşılmıştır. 

Karıştırma süresi 60 sn’nin üzerine çıktığında, maksimum 

çekme kuvvetlerinde belirgin bir düşme görülmüştür. 

Karıştırma süresi 60 sn’nin altına düştüğünde de yine 

maksimum çekme kuvvetinde düşme görülmüştür. Şekil 

12’de farklı karıştırma sürelerinde ve farklı dalma 

derinliklerindeki, maksimum çekme kuvveti değerlerinin 

değişimi görülmektedir.  

 

 
 

Şekil 12. Farklı karıştırma sürelerinde ve farklı dalma derinliği 
değerlerindeki, maksimum çekme kuvveti değerlerinin değişimi 

IV. TARTIŞMA 

Yapılan bu deneysel çalışmada en uygun kaynak 

parametrelerinin belirlenebilmesi için, incelenen parametre 

değerlerinin geniş bir aralığa yayılması sağlanmıştır. Bu 

çalışma için, ön deneyler gerçekleştirilmiş ve incelenmesi 

gereken en uygun parametreler belirlenmiştir. Elde edilen 

sonuçlar, literatür çalışmalarını destekleyici yöndedir. 

Yapılan çalışmada, CNC tezgah kullanımı, belirlenen 

parametre değerlerinin otomatik olarak verilmesi, sonuçların 

hassasiyetini arttırmıştır. 

V. SONUÇLAR 

1. Kullanılan kaynak takımı için 2907 N olan en 

yüksek maksimum çekme kuvveti değerine, 60 sn karıştırma 

süresi, 1000 dev/dk takım devri ve 6 mm dalma derinliği ile 

üretilen numunelerde ulaşılmıştır. En uygun parametre 

değerlerinin üzerine çıkıldığında ve altına inildiğinde 

maksimum çekme kuvveti değerlerinde belirgin düşüşler 

gözlenmiştir.  

2. Düşük takım devri, kaynak takımı ile malzeme 

arasındaki sürtünmeden doğan ısının düşük olmasına, 

dolayısı ile yumuşamanın istenen düzeyde olmamasına neden 

olmaktadır. Bu durumda karıştırma aşamasında yeterince 

karışma sağlanamadığından, istenilen kaynak dayanımı 

oluşmamaktadır. Yüksek takım devri uygulanan numunelerde 

ise dönme hızı nedeniyle takım omzu yumuşamış olan 

malzemeyi merkezkaç kuvvetiyle çok daha hızlı kaynak 

bölgesinden dışarıya savurarak, kaynak havuzunun hacmini 

küçülttüğünden, kaynak dayanımını olumsuz etkilemektedir. 

Bu nedenle optimum devir sayılarında çalışmanın, kaynaklı 

bağlantının dayanımı açısından avantaj sağladığı 

görülmüştür.  

3. Düşük karıştırma sürelerinde, yumuşama ve karışma 

için yeterli süre olmadığından, kaynak dayanımını olumsuz 

olarak etkilediği görülmüştür. Karıştırma süresinin yüksek 

tutulmasının ise, kaynak dayanımına olumlu yönde etkisi 

olmadığı gibi, kaynak noktasının oluşturulması için gerekli 

zamanın gereğinden fazla olmasına yol açmaktadır. Bu 

nedenle optimum karıştırma sürelerinde çalışılmasının, hem 

zaman tasarrufu hem de kaynak bağlantısının dayanımı 

açısından önemli avantajlar sağladığı görülmüştür.   

4. Özellikle 5,5 mm ve altındaki dalma derinliği 

değerlerinde, omuz malzemeye temas etmediği için kaynak 

takımı omzunun kaynak dayanımına herhangi bir faydası 

olamadığı görülmüştür.  Kaynak bölgesindeki daha az ısı 

buna bağlı olarak daha az yumuşamış malzeme oluşumunu 

beraberinde getirmiştir. Yumuşama ve karışma işlemi sadece 

takım ucu etrafında oluşmuştur. Sadece takım ucu etrafında 

meydana gelen kaynak bölgesinin kesit alanı ve kaynak 

bölgesi havuzu küçük oluşmuş ve bu durum kaynak 

dayanımını olumsuz etkilemiştir.  

5. Dalma derinliğinin fazla olması kaynak takımının 

omuz kısmının malzemeye daha fazla dalması anlamına gelir 

ki buda kaynak havuzunun hacminin azalması demektir. 

Omuz ne kadar çok malzemeye daldırılır ise omuzun girmiş 

olduğu bölgedeki malzeme boşalır ve takım geri çekildiğinde 

malzemeye dalmış olan omuz profili kadar bir hacim boşluk 

olarak kalır. Kaynaklanan numuneler üzerinde yapılan 

testlerden elde edilen sonuçlara göre boşluk olarak kalan bu 

bölge kaynak dayanımını olumsuz olarak etkilediğinden, 

dalma derinliğinin, optimum değerlerde kalacak şekilde 

omzunda bir miktar üst parçanın içerisine girerek kaynak 
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işlemine katılmasının, kaynak bölgesi sıcaklığının daha da 

artırılması ve karıştırma işleminin daha etkili bir şekilde 

yapılabilmesine imkan sağlamıştır. Sonuç olarak da optimum 

dalma derinliklerinde çalışmanın, kaynaklı bağlantının 

dayanımı açısından avantaj sağladığı görülmüştür.  

6. Kaynaklı bağlantı için ölçülen en yüksek maksimum 

çekme kuvveti olan 2907 N değeri, esas malzemenin 

maksimum çekme kuvveti olan 5864 N değerinin yaklaşık 

olarak %50’sine eşdeğerdir. 
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Abstract – Use of superplasticing chemical admixtures in concrete production is widespread all over the world and has become 

almost inevitable. Super-plasticizers (SPA), extend the setting time of concrete by adsorbing onto cement particles and provide 

concrete to preserve its fresh state workability properties. Hyper-plasticizers (HPA), as a special type of superplasticizer, provide 

the production of qualified concretes by increasing the workability properties of concrete, effectively. However, compatibility 

of cement with super and hyper-plasticizers is quite important for achieving efficient workability in order to produce qualified 

concretes. 

 

In 2011, the EN 197-1 standard is edited and cement classifications were updated. In this study, the compatibility of hyper-

plasticizer and CEM I SR0 type sulphate resisting cement (SRC) that firstly classified in EN 197-1 is investigated. Within the 

scope of the experimental studies, a reference cement mortar was designed with a water/cement ratio of 0.50 confirming to EN 

196-1. Spread diameters (at 0, 60, 120 min after mix preparation) and setting time of reference mortar were determined with 

flow table and Vicat tests, respectively. Three mortars were re-prepared with using both super and hyper-plasticizer confirming 

to ASTM C494 by 0.25, 0.50 and 0.75% of cement weight. Spread diameters and setting times of super and hyper plasticizer 

added mortars were determined. The flow table and Vicat tests were repeated to these mortars and results were compared. In 

conclusion, Both SPA and HPA increased the workability of mortar initially and workability maintained after 60 min of mixing. 

To achieve a longer workability, higher dosages of SPA is needed (0.75%). In terms of HPA, much longer workability can be 

obtained even at the lowest admixture dosages.  

 
Keywords – CEM I SR0, hyper-plasticizer, setting time, sulphate resisting cement, super-plasticizer, workability. 

 

I. INTRODUCTION 

Use of plasticing chemical admixtures in concrete 

production is widespread all over the world and has become 

almost inevitable. These admixtures provide some benefits 

such as workability or controlling the setting time of concrete 

at fresh state [1].  Properties of a concrete mix in both fresh 

and hardened states can be improved by adding small dosages 

of chemical admixtures into the mix [2]. 

 

Plasticizers can be classified into three group by considering 

the water reducing ability; plasticizer (%10-15), super-

plasticizers (%15-30) and hyper-plasticizers (>%30) [3]. 

However, this classification does not give any information 

about the chemical structure of plasticizers. In general, 

lignosulphonate based admixtures are named as normal 

plasticizers, naphthalene sulphonate formaldehite based ones 

are super-plasticizers and poly-carboxylate based admixtures 

are hyper-plasticizers [4]. Poly-carboxylate based super-

plasticizers consist of a carbon main chain and a large number 

of side chains attached to this chain (Fig. 1) [5]. Owing to this 

multi-branched structure, they have unlimited modification 

possibilities [6]. Superplasticizers adsorb to the surface of the 

cement particles after the addition to the mix, negatively 

charge the surface of the cement particle and form electrostatic 

impulse. Besides, additional steric forces are generated in the  

 

poly-carboxylate based admixtures due to the poly-oxy 

ethylene side chains (Fig. 1). Recently, hyper-plasticizers, as 

special types of super-plasticizers, are the most important 

components in the production of cement based building 

materials [7]. 

 

 

 
 

Fig.1. Example of poly-carboxylate based plasticizing admixture [5]. 

 

The dosage of the super or hyper-plasticizer is a critical 

parameter. It must be considered that the dosage of these 

admixtures is much lower when compared to other ingredients  

of concrete. Therefore, the use of excess amount plasticizing 

admixture due to the errors caused by factors of human and 

equipment during concrete production can cause increments in 

slump value of concrete. Additionally, concrete can lose its 
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stability at fresh state and strength problems can be occurred 

due to air entraining side effect of plasticizing admixtures [8]. 

 

Compatibility of cement with super and hyper-plasticizers is 

another issue for achieving efficient workability in order to 

produce qualified concretes. Agarwal et al. [9] studied the 

compatibility of super-plasticizers with various cements. They 

showed that setting time of ordinary Portland cement increased 

with the addition of super-plasticizer while Portland slag 

cement has found fully compatible with super-plasticizer.  

Tang [10] investigated the compatibility of low alkali cement 

with naphthalene based super-pasticizer and proposed several 

measures for achieving compatilibity. 

 

 In 2011, the EN 197-1[11] standard was edited and cement 

classifications were updated. CEM I SR0 type sulphate 

resisting cement (SRC) is a special type of cement with 

different basic oxide ratios (zero C3A or according to EN 197-

1 can be below zero) from conventional cement and firstly 

classified in EN 197-1. There is a lack of information with this 

subject in the literature. 

 

In this study, the compatibility of super and hyper-plasticizer 

with CEM I SR0 type sulphate resisting cement (SRC) was 

investigated. Within the scope of the experimental studies, the 

effects of super and hyper plasticizers (SPA and HPA) to the 

fresh state properties of sulphate resisting cement mortars 

(SRC) were examined. Optimum dosages of SPA and HPA 

were determined for providing the required workability and 

setting conditions of SRC mortars. 

 

II. MATERIALS AND METHOD 

 

A reference cement mortar (R) was designed with a 

cement:sand:water/cement ratio of 1:3:0.50 confirming to EN 

196-1[12]. Standart sand and CEM I SR0 type cement was 

used in mortar preparation. The chemical, physical and 

mechanical properties of cement that obtained from the 

manufacturer were given in Table 1. 

 

Three additional mortars were then re-prepared with using 

both super and hyper-plasticizer (SPA and HPA) by 0.25, 0.50 

and 0.75% of cement weight. Physical and chemical properties 

of admixtures obtained from the manufacturer were presented 

in Table 2. Both SPA and HPA were classified as type F 

according to ASTM C494[13]. 

 

A laboratory type Hobart mixer was used for the mixing 

process. First, dry mix (cement and standard sand) were mixed 

for 1 min. Then water was added to the mixture and mixed for 

another 3 min. For plasticizer added mortars, after the water-

mixing sequence, admixtures were added to the fresh mixture 

and mixed for another 3 min for ensuring the activation and 

dispersion of admixtures homogeneous to the mixture. 

 

 

 

 

Table 1. The chemical, physical and mechanical properties of cement 

Chemical Composition (%) 

SiO2 19.47 

Al2O3 3.99 

Fe2O3 6.44 

CaO 62.9 

MgO 1.55 

SO3 2.47 

Loss on inginiton 1.73 

Na2O 0.09 

K2O 0.32 

Free CaO 1.02 

Unsoluble Residue 0.34 

Basic Oxides 

C3S 62.95 

C2S 10.74 

C3A -0.87 

C4AF 20.82 

Physical Properties 

Blaine (cm2/g) 4040 

Specific weigth (g/cm3) 3.27 

Start time of setting 120 min 

Finish time of setting 185 min 

Volume stability 1.0 mm 

Mechanical Properties 

1 day compressive strength (MPa) 13.7 

2 day compressive strength (MPa) 19.2 

7 day compressive strength (MPa) 33.5 

28 day compressive strength (MPa) 55.0 

 

Table 2. The chemical and physical properties of admixture 

 SPA HPA 

Chemical 

Structure 

Naphthalene Sulphonate 

based polymer 

Poly-carboxylate 

based polymer 

Solid content %39.76 %27.13 

Color Dark brown Dark brown 

Density 1.192±0.015 1.08±0.015 

Cl- <0.1 <0.1 

 

Spread diameters and setting time of mortars were 

determined with flow table and Vicat tests, respectively. Tests 

setup for both Flow table and Vicat tests were given in Fig. 2 

in accordance with the ASTM C230[14] and ASTM C191[15]. 

 

  

 a b 

Fig. 2. a) Flow table test, b) Vicat test. 

 

For workability investigations, spread diameter tests had 

been performed at 0, 60, 120 min after mixture preparation. 

Maintenance and lost of workability of mortars were compared 

by using achieved spread diameter data. 

 

Vicat tests were performed to the mortars for the 

investigating the effect of SPA and HPA to the setting times. 

Starting time of setting is excepted as the time when Vicat 
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needle is started not to sink 1 mm from the base level. 

Finishing time of setting is determined as the time when the 

Vicat needle is sinking below the 1 mm of surface level. 

Measurement were taken by 15 min intervals just after the 

mixing sequence and finishing time of setting. 

 

III. RESULTS AND DISCUSSION 

A. Spread Diameters of Mortars 

 

Spread diameter results of mortars at 0, 60 and 120 min 

were given in Fig. 3. 

 

 
 

Fig. 3. Spread diameters of mortars 

 

Initial spread diameter of reference mortar was measured as 

110 mm. With the addition of both SPA and HPA initial spread 

diameters of mortars were increased gradually with the 

admixture dosage. HPA increased the spread diameters of 

mortars more than SPA at the dosages of 0.25% and 0.50%. 

However, the spread diameter value of SPA mortar was higher 

than HPA more at 0.75% admixture dosage. This situation can 

be explained with the lost of mixture stability at higher dosages 

of HPA. During the flow table test of 0.75HPA, bleeding and 

segregation was observed (Fig. 4). Due to the water being 

thrown out of the system with respect to bleeding side effect 

of high HPA dosage, spread diameter of mortar was decreased.  

 

 

  
a  b 

Fig. 4. a) 0.75SPA mortar (Stable), b) 0.75HPA mortar (Unstable and bleeding 
of mixture due to high HPA dosage) 

 

After 60 min of mixing, spread diameter of R decreased to 

105 mm. In SPA series, spread diameters of mortars decreased 

by 4%, 9% and 15% at dosages of 0.25%, 0.50% and 0.75%, 

respectively. However, in HPA added mortars spread 

diameters decreased by 2% and 8% at dosages of 0.25% and 

0.50%, and spread diameter was remained at the same level at 

0.75% dosage of HPA. 

 

After another 60 min (at 120 min after mixing), R, 0.25SPA 

and 0.50SPA lost their workabilities. Spread diameter of 

0.75SPA decreased to 105 mm. In all HPA series workabilities 

were maintained. It also had been observed that bleeding and 

segregation problem of 0.75HPA was solved within the time. 

 

In both SPA and HPA, workability of mortars were 

relatively maintained at 60 min after mixing. In SPA series, 

0.75% of SPA must be used for further maintaining the 

workability at 120 min after mixing. However, in HPA series, 

workability was successfully maintained even at the lowest 

admixture dosages (0.25% of HPA). 
 

B. Setting Times of Mortars 

 

Setting times of mortars (starting and finishing time of 

setting) were given in Fig. 5. No systematic change was 

observed in terms of starting time of setting. In general, setting 

time of mortars were increased with the addition of both SPA 

and HPA. Setting times of mortars were increased by 50%, 

61% and 144% at 0.25%, 0.50% and 0.75% SPA dosages, 

respectively. HPA increased the setting times of mortars more 

when compared to the SPA series (except 0.75% admixture 

dosage). Setting times of mortars were increased by 78%, 89% 

and 100% with the addition to HPA by 0.25%, 0.50% and 

0.75%, respectively.  

 

 

 
 

Fig. 5. Setting times of Mortars 

 

By taking the test results into consideration, it can be said 

that both SPA and HPA increase the setting times of mortars. 

SPA ensures this behavior due to the adsorption of admixture 

to the cement surface and by electrostatically charging the the 

surface of cement. However in HPA, both electrostatic and 

steric forces are occurred after the adsorption of admixtures to 

the cement surface due to the poly-carboxylate based chemical 

structure of HPA. Therefore, HPA can prolong the setting 

times more than SPA. It must be noted that, owing to 

difference between the chemical structure of HPA and SPA, 

HPA must be used in attention in order to avoid of stability 

problems. 

 

Bleeding 
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IV. CONCLUSION 

 

In this study, compatibility of CEM I SR0 type cement with 

super and hyper-plasticizer was investigated at fresh state. 

Both SPA and HPA are found compatible with the CEM I SR0 

type cement. The use of SPA and HPA increased the 

workability of mortar initially and maintained the workability 

after 60 min of mixing. To achieve a longer workability, higher 

dosages of SPA is needed (0.75%). In terms of HPA, much 

longer workability can be obtained even at the lowest 

admixture dosages. It must be considered that the use of both 

SPA and HPA increased the setting times of mortar. The use 

of HPA at higher dosages may cause stability problems such 

as segregation or bleeding owing to difference between the 

chemical structure of HPA and SPA. HPA must be used in 

attention in order to avoid of such stability problems. 
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Abstract – Analysis of faults in synchronous generators are so important to protect the generators and the power systems. In this 

paper, double line-to-ground fault analysis in unloaded synchronous generator is presented. Apart from the similar studies in the 

literature, the synchronous generator is considered in unbalanced operation in this study. For this aim, new sequence circuits are 

obtained for synchronous generator. Thus, new equivalent circuit for short circuit consisting of the obtained sequence circuits is 

obtained to analyze short circuit of double line-to-ground fault in unbalanced and unloaded synchronous generator. The proposed 

short circuit model is applied to a sample fault system and the obtained results are given.  

 

Keywords – double line-to-ground fault, short circuit, synchronous generator, symmetrical components, sequence circuits 

 

I. INTRODUCTION 

Fault analyzes of short circuits in electric power systems are 

very important for the security of the system and the 

components of it. Because, the sizing and the coordination of 

the breakers used for clearing the short circuits in fault nodes 

depend on the short circuit analyzes [1]. 

Short circuit faults are divided into four types in the 

literature: three-phase fault, line-to-line fault, double line-to-

ground fault and single line-to-ground fault [2-5]. In these 

faults, three-phase fault is described as symmetrical fault and 

the others are described as unsymmetrical faults. In terms of 

the fault node, the fault analysis nodes are divided into two as 

synchronous generator terminals and the nodes in the power 

system different from the synchronous generator terminals. 

Short circuit fault analyzes in the literature are done in the 

consideration for both balanced synchronous generators and 

balanced transmission lines [6]. In these short circuit analyzes, 

especially in unsymmetrical faults, Foretscue’s symmetrical 

components method is used efficiently [7]. The seen 

equivalent circuit through the fault node is transformed to 

equivalent positive, negative and zero sequence circuits in the 

short circuit analyzes used symmetrical components method 

[8]. Only the positive-sequence circuit includes source in the 

system that includes balanced synchronous generators and 

balanced transmission lines. Depending on the fault type, 

equivalent sequence circuits are connected to each other 

properly in the fault node [9,10]. 

In this study, analysis of metallic double line-to-ground 

short circuit fault in an unloaded synchronous generator is 

presented. Apart from the existing studies in the literature 

mentioned above, synchronous generator is considered in 

unbalanced operation. So, new sequence circuit models are 

built for short circuit analyzes. By using these sequence 

models, equivalent short circuit model is obtained for the 

analysis of double line-to-ground fault. The obtained 

equivalent short circuit model is applied to a sample 

unbalanced and unloaded synchronous generator system 

where a double line-to-ground fault is occurred and the 

numerical results are obtained. 

II. SYMMETRICAL COMPONENT MODEL OF UNBALANCED-

UNLOADED SYNCHRONOUS GENERATOR 

In Figure 1, circuit diagram of an unbalanced and unloaded 

synchronous generator is seen. Generator rotating direction is 

abc.  
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Fig. 1  Circuit diagram of the unbalanced-unloaded synchronous generator 

where the generator’s neutral is grounded through an impedance 

 

nz  is the grounding empedance between the generator’s 

neutral and the earth ground. aI , bI , cI  and nI  represent the 

currents flowing through the generator’s phases a, b, c and the 

current flowing through the generator’s neutral, respectively. 

aV , bV  ve cV  represent the terminal voltages of the generator’s 

phases a, b and c, respectively. aE , bE  ve cE  are the induced 

emf values in the windings of the generator’s phases a, b and 

c, respectively. In this study, the generator is considered in 

unbalanced operation. So, the induced emf values are not equal 

and the differences between the phase voltages are different 

from 120o; 

 

a b cE E E                                                                          (1) 
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120 , 120
a b c a

o o

E E E E                                    (2) 

Symmetrical components of the emf aE  of phase a can be 

obtained as below: 

 

0 0
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1 1

2
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1 1 1
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1

a a

a b
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E E a a E

E E a a E

       
       

 
       
              

                                               (3) 

 

0E  , 1E   ve 2E  defined in Eq. (3) represent the zero, positive 

and negative sequence values of the emf induced in phase a, 

respectively. Here,  a  is a complex number and can be given 

as below: 

 

1 120oa                                                                                  (4) 

 

Sequence circuit model of the synchronous generator circuit 

diagram given in Figure 1 is given in Figure 2. It is clear that 

zero and negative sequence emf values are different from zero 

in Eq. (3) as the internal emf values of the generator are 

unbalanced. So, as seen from Figure 2, all of the zero, positive 

and negative sequence circuits include sources. It must be 

noted that only the positive sequence circuit includes source in 

the balanced synchronous generator models studied in the 

literature. 
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Fig. 2  Unbalanced-unloaded synchronous generator sequence circuit model 

a) positive sequence circuit b) negative sequence circuit c) zero sequence 

circuit 

 

In Figure 2, 0z , 1z  and 2z  represent the zero, positive and 

negative sequence equivalent impedance values of the 

synchronous generator, respectively. 0gz  is the zero sequence 

impedance of the synchronous generator winding. 0V  , 1V   and 

2V  represent the zero, positive and negative sequence values 

of the terminal voltage for phase a, respectively. 0I  , 1I   and

2I  represent the zero, positive and negative sequence values of 

the current flowing through phase a, respectively. Sequence 

values of the terminal voltage can be derived from Figure 2 as 

below: 

 

0 0 0 0V E z I                                                                            (5) 

 

1 1 1 1V E z I                                                                             (6) 

 

2 2 2 2V E z I                                                                                 (7) 

 

Thus, sequence values of the terminal voltage can be derived 

in vector-matrix form as below: 

 

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

0 0

0 0

0 0

V E z I

V E z I

V E z I

       
       

 
       
              

                                               (8) 

 

III. ANALYSIS OF DOUBLE LINE-TO-GROUND SHORT CIRCUIT 

FAULT IN UNBALANCED-UNLOADED SYNCHRONOUS 

GENERATOR 

A metallic double line-to-ground fault that occurs between 

phase a and b of unbalanced-unloaded synchronous generator 

shown in Figure 1 is given in Figure 3. 
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Fig. 3  Double line-to-ground fault in unbalanced-unloaded synchronous 

generator 

 

As seen from Figure 3, it is clear that no current flows through 

phase a and the terminal voltage values of phase a and b equal 

and this value is zero. Thus, the equations can be derived as 

below: 

 

0 1 20aI I I I                                                                          (9) 

 

0b cV V                                                                                    (10) 

 

From Eq. (10), terminal voltage sequence values can be 

obtained as below: 
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                  (11) 

 

From Eq. (11), the equation is derived below: 

 

 0 1 2

1 1
0 0

3 3
a aV V V V V                                                (12) 

 

The sequence circuits of the generator are connected to each 

other properly when a fault occurs in the unloaded generator. 

Thus, equivalent short circuit model for double line-to-ground 

fault in unbalanced-unloaded generator can be given in Figure 

4 using the sequence circuit model given in Figure 2, Eq. (9) 

and Eq. (12).  
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Fig. 4  Equivalent short circuit model for double line-to-ground fault in 

unbalanced-unloaded synchronous generator 

 

Kirchoff’s equations can be derived from Figure 4 as below: 

 

1 2 1 1 2 2 0E E z I z I                                                                 (13)  

 

2 0 2 2 0 0 0E E z I z I                                                                (14) 

 

0 1 2 0I I I                                                                                (15) 

 

Equations (13)-(15) can be written in matrix form as below: 

 

1 2 0 2 1

0 2 1 0 2

2

0

0

1 1 1 0

z z I E E

z z I E E
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                                           (16) 

 

From Eq. (16), phase current sequence values can be obtained 

as below: 

 
1

0 1 2 2 1

1 0 2 0 2

2

0

0

1 1 1 0

I z z E E

I z z E E

I


      

     
  

     
          

                                             (17) 

 

Short circuit currents flowing through phase b and c can be 

calculated through Eq. (17) as below: 

 
2

0 1 2bI I a I aI                                                                            (18) 

  
2

0 1 2cI I aI a I                                                                            (19) 

 

As seen from Figure 1 and using Eq. (9), (18), (19), the current 

flowing through generator’s neutral can be calculated as 

below: 

 

n a b c b cI I I I I I                                                                             (20) 

IV. RESULTS 

The proposed approach has been applied to sample double 

line-ground fault occurred in unbalanced-unloaded 

synchronous generator given in Figure 5. The obtained results 

are given in Table 1. 
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Fig. 5  Sample test system 

 

Table 1. The obtained results for the sample test system 

Symmetrical 

Component 

Values 

I0 (b.) I1 (b.) 

2.6692∟91.38o 3.4392∟-87.58o 

I2 (b.) V0 (b.) 

0.7720∟ 95.99o 0.3062∟0.4o 

V1 (b.) V2 (b.) 

0.3062∟0.4o 0.3062∟0.4o 

Real Values 

Ia (b.) Ib (b.) 

0 5.3349∟134.46o 

Ic (b.) In (b.) 

5.4941∟49.82o 8.0075∟91.38o 

 

V. CONCLUSION 

In this study, double line-to-ground short circuit fault in an 

unloaded synchronous generator is analyzed in unbalanced 

operation apart from the similar studies in the literature. New 

sequence circuits are obtained for the unbalanced synchronous 

generator. So, new sequence short circuit model composed of 

the obtained generator’s sequence circuits is obtained for the 

short circuit analysis. The obtained results show that the 

proposed approach is applicable. 
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Abstract – In this work, Intralube E with 0.38 % C press-ready mix powders were pressed with 550 MPa pressure and sintered 

25 min at 1120 °C. Samples were coated electrochemically with nano diamond (ND) reinforced nickel to study the effect of nano 

composite coating on corrosion behavior by cyclic voltammetry method. The corrosion properties of uncoated, nickel-plated and 

samples coated with ND reinforcement at seven (0, 1, 1.5, 2.5, 5, 7.5, 10, 20 g/l) different concentrations were investigated. 

Corrosion resistance of these samples improved with the coating and with increasing ND content. The pitting formation 

decreased with the presence of ND. Breakdown potential increased from -210 mV to 30 mV, protection potential increased from 

-430 mV to 10 mV, passivation range increased from 0.97 mV to 1.25 mV, the current peaks on the anodic branches decreased 

from 53.89 mA to 0.42 mA, and lastly the difference between Eb and Ep decreased from 220 mV to 20 mV from uncoated to 20 

g/l nano-diamond reinforced nickel coating. The less the difference, the less the susceptibility to corrosion. Decreasing current 

means increased corrosion resistance and improved passivation increases the corrosion resistance. Finally, Cl- ions were observed 

on the corroded surfaces with the EDS and SEM analyses. 

 

Keywords – nano composite, electrochemical coating, cyclic voltammetry, corrosion resistance, EDS (energy dispersive X-ray 

spectroscopy), SEM (scanning electron microscope) 

 

I. INTRODUCTION 

 

Powder metallurgy (PM) deals with pressing the metal 

powders and then sintering them to enhance strength. PM is 

preferred because of its sensitive and uniform final shape 

control, tolerance, lightweight, and not needing machining for 

production [1, 2]. However, they are susceptible against wear 

and corrosion. Porosities in the PM parts increase the pitting 

corrosion susceptibility [3]. At this point, solving the corrosion 

problems of PM products will extend the possible application 

areas of PM. Cathodic and anodic protection, coating, and 

alloying are the methods used to improve the corrosion 

resistance of PM parts. Researchers studied with these 

techniques to improve the corrosion behavior of PM products 

[4-17]. The method used for coating in the present study is 

electrodeposition, a technique used for producing 

nanocomposites by using deposition of dispersed nano 

particles to perform the uniformity of the external layer of a 

part [3, 14, 16]. Rather than the micro particles, nano particles 

used as reinforcement in the matrix is a new field needed to be 

investigated more. 

 

Awasthi et al. [13] reported the effect of different 

concentrations of diamond particles (2.5-10.g/l) on the wear 

mechanism of electrophoretic Ni. They observed that ND 

addition improved the wear resistance. Etaat et al. [1] 

investigated the corrosion behavior of nickel coated iron 

compacts produced by powder metallurgy. They performed 

three different secondary operations to specimens: steam-

treatment, resin impregnation, and copper infiltration before 

electroplating with nickel. They reported that steam treated 

specimens showed better corrosion behavior. Vaezi et al.[18] 

studied on Ni-SiC nano-composite electrodeposited coatings 

with different contents of SiC nano particulates to evaluate 

corrosion resistance. They reported that corrosion resistance 

increased with increasing content of the SiC. Hou et al. [14] 

researched composite coatings obtained by electrodeposition 

from a Ni-W plating bath containing suspended diamond 

particles similar with the present study. Nevertheless, they 

investigated wear behavior and obtained improvement with 

increasing ND. Sui et al. [15] reported that they produced 

diamond-like carbon films on NiTi substrate by plasma 

immersion ion implantation and deposition. They found that 

increasing diamond reduced the corrosion attack. Mazaheri 

and Allahkaram [19] investigated the corrosion resistance of 

Ni-P/nano-diamond composite. They reported that adding ND 

to coating improved the corrosion resistance compared with 

Ni-P only. However, they observed an optimum concentration 

of ND by the linear polarization and electrochemical 

impedance spectroscopy. 

 

The aim of this study is to evaluate the corrosion behavior 

of ND reinforced nickel coating on the PM samples by the 

cyclic voltammetry. There are no studies on corrosion 

behavior of ND reinforced nickel coating on the PM substrate 

in the literature. The use of cyclic voltammetry method for the 

corrosion test of ND reinforced nickel coating on the PM 

substrate has not yet been found in the literature. 
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II. MATERIALS AND METHOD 

The chemical composition of Intralube E press-ready mix 

powders was given in Table 1. The metal powders were 

pressed at 550 MPa in a floating biaxial mold into 

31.7×12.7×10.0 mm dimensions and sintered for 25 min in 

0.6 % carbon potential atmosphere at 1120 °C. Before the 

nickel and nickel-ND coating processes, the surface oxide 

layer of the samples was cleared through degreasing with 

ethanol and activated for 10 min. The electrochemical coating 

bath composition were 240 g/l NiSO4.7H2O, 150 g/l 

Na2SO4.10H2O, 66 g/l Na2SO4, 15 g/l NaCl, 20 g/l HBO3, 0, 

1, 1.5, 2.5, 5, 7.5, 10, 20 g/l of ND concentration. The working 

conditions were 3 A/dm2 current density, 25 – 28 °C 

temperature, 15 min coating duration, 120 rpm stirring rate, 

5.0-5.5 pH, 6 nm average ND particles size, nickel as anode 

and a 20-30 mm distance between the anode and the cathode. 

 

Archimedes principle was used to calculate the densities of 

the sintered samples. In the calculation of the average 

theoretical porosity percentage, theoretical density and 

calculated density were used. Besides, the experimental 

porosity percentage was calculated using Image J computer 

program by taking the average of 10 microphotographs. 

Samples were ground with SiC papers (grit 240,400,600,1000, 

and 1200). Then they were polished with 3 μm and 1 μm 

polishing suspension for characterization with optical 

microscope. Coating thickness of the samples were 

investigated by taking the average of 10 different regions. 

 

The corrosion behavior of electrodeposited nickel-ND 

composite coatings were investigated by cyclic voltammetry 

method (CV). Three-electrode corrosion cell system 

(reference, working, and counter) were utilized for the 

experiments. CV tests were performed between -1.8 V and 0.2 

V with 50 mV/s scan rate in 3.5-weight percent NaCl solution 

with two cycles at room temperature. EDS and SEM analyses 

were conducted for the corroded surfaces. 

 

Table 1 Chemical composition of the investigated powders (wt.%) 

Components C Cu MnS Lube E Fe 

wt.% 0.38 1.56 0.50 0.78 Balance 

III. RESULTS 

Theoretical and calculated densities of the sintered samples 

were 7.807 and 6.901 g/cm3, respectively. Theoretical and 

experimental porosities of the sintered samples were found to 

be 11.604 % and 10.87 %, respectively. Coating thickness 

were determined as 26.72, 30.11, 29.09, 28.86, 18.84, 28.73, 

20.33, 23.49 μm for the 0, 1, 1.5, 2.5, 5, 7.5, 10, 20 g/l of ND 

concentrated samples, respectively. Figure 1 shows the surface 

porosities of the sintered samples. Figure 2 shows an example 

for the coating thickness view.  

 

 

Fig. 1 Surface porosities of the sintered sample 

 

Fig. 2 Coating thickness view 

The CV graphs were depicted in between Figures 3-11. The 

black and green cycles represent the first and the second 

cycles, respectively. As coding, INT. Ni/NE. 5.0-3-15 means 

that Intralube E base coated at 3 A/dm2, 15 min with 5 g/l ND 

reinforced nickel. Quantitative results of the CV graphs were 

given in Table 2. EDS and SEM images for the corroded 

surfaces were given in Figures 12-15. 

 

 

Fig. 3 CV Graph of uncoated specimen 
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Fig. 4 CV Graph of INT. Ni. 0.0-3-15  

 

Fig. 5 CV Graph of INT. Ni/NE. 1.0-3-15  

 

Fig. 6 CV Graph of INT. Ni/NE. 1.5-3-15 

 

Fig. 7 CV Graph of INT. Ni/NE. 2.5-3-15  

 

Fig. 8 CV Graph of INT. Ni/NE. 5.0-3-15  

 

Fig. 9 CV Graph of INT. Ni/NE. 7.5-3-15 

 

Fig. 10 CV Graph of INT. Ni/NE. 10.0-3-15 

 

Fig. 11 CV Graph of INT. Ni/NE. 20.0-3-15
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Table 2 Quantitative results for the CV graphs 

Specimen 

First  

Cycle 

Peak 

(mA) 

Second  

Cycle 

Peak 

(mA) 

Eb (Breakdown 

Potential)  

Pitting Starting 

Volts  

(mV) 

Ep (Protection 

Potential) 

Repassivation 

(mV) 

Eb - Ep 

 

(mV) 

Passivation 

 Range  

(mV) 

Uncoated 53.890 53.770 -210 -430 220 0.97 

INT. Ni.          0,0-3-15 6.780 7.870 -130 -260 130 1.07 

INT. Ni/NE.    1,0-3-15 4.739 7.168 -130 -280 150 1.11 

INT. Ni/NE.    1,5-3-15 2.472 2.472 -90 -220 130 1.11 

INT. Ni/NE.    2,5-3-15 1.531 1.875 -130 -220 90 1.07 

INT. Ni/NE.    5,0-3-15 1.079 1.807 -80 -200 120 1.12 

INT. Ni/NE.    7,5-3-15 0.843 1.275 40 20 20 1.24 

INT. Ni/NE.   10,0-3-15 0.535 1.201 20 -10 30 1.23 

INT. Ni/NE.   20,0-3-15 0.417 0.465 30 10 20 1.25 

 

Fig. 12 Corrosion surface of INT. Ni. 0.0-3-15 (500X) 

 

 

Fig. 13 Cl- ion on corrosion surface by EDS analyses 

 

Fig. 14 Corrosion surface of INT. Ni. 10.0-3-15 (500X) 

 

 

Fig. 15 Corrosion surface of INT. Ni. 10.0-3-15 (5000X) 

IV. DISCUSSION 

Coating thickness changed non-uniformly with the 

increasing ND content. Porosities affect the homogeneous 

current density distribution for the coating process and 
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decrease the sensibility of controlling the coating thickness. In 

short, corrosion behavior improved with increasing ND 

concentration. Cyclic voltammetry graphs mainly include five 

important variables which are breakdown potential (Eb), 

protection potential (Ep), passivation range, current peaks, and 

difference between Eb and Ep. 

 

Eb is the starting potential of the pitting on forward scan (the 

lowest potential at which pitting occurs), so the increase in Eb 

means that there is more pitting resistance. In the present 

study, Eb increased with increasing ND content. As can be seen 

from Table 2, Eb increased from -210 mV to 30 mV. As the 

potential decreases on the reverse scan, a decrease in current 

with a hysteresis occurs. Ep is the potential where the reverse 

scan crosses forward scan. The repassivation starts at Ep and it 

occurs always at a lower potential than Eb. Ep increased from -

430 mV to 10 mV as shown in Table 2. The difference between 

Eb and Ep is associated to susceptibility to corrosion; the less 

the hysteresis in the CV curve, the less the corrosion 

susceptibility. The difference between Eb and Ep decreased 

from 220 mV to 20 mV with increasing ND content as 

indicated in Table 2 so that corrosion resistance improved. 

Passivation (the wide, straight plateau on the polarization 

curve at about 0 mA which is known as protection layer) range 

increased from 0.97 mV to 1.25 mV with increasing ND 

content as given in Table 2. Passivation can be defined as the 

removal of a metal from the surface of a metal and mixing with 

oxygen instead of mixing into a solution, depositing on the 

surface and cutting off the connection between the metal and 

the environment to prevent further corrosion. Improved 

passivation increases the corrosion resistance. Additionally, 

the passivation of the uncoated sample fluctuated prominently 

as shown in Figure 3, the line is not going on its straight path 

meaning that some material broken off suddenly. The 

magnitude of the current peak on anodic branch is related to 

the tendency to pitting corrosion; the greater the current in the 

CV curve, the greater the pitting corrosion tendency. The 

current peaks on the anodic branches decreased from 53.89 

mA to 0.42 mA from uncoated to 20 g/l nano-diamond 

reinforced nickel coating as shown in Table 2. Decreasing 

current peaks means increased corrosion resistance. 

Comparing the Figures 12-15, pitting corrosion regions 

reduced with the increase in ND content. In Figure 14, the 

magnification is not enough to see the pitting corrosion but 

they are visible with larger magnification in Figure 15. Finally, 

Cl- ions were observed on the corroded surfaces by the EDS 

and SEM analyses as indicated in Figure 13. 

 

There are very few studies on nickel coating with various 

reinforcements and base material for different examinations 

[1-20]. There are no investigation with ND reinforced nickel 

coating on PM samples to study the corrosion behavior in the 

literature. Exactly the cyclic voltammetry method has not been 

used for analyzing the corrosion behavior of ND reinforced 

nickel coating on PM samples. Therefore, there is no exact 

research to compare in the literature. Researchers reported that 

increasing ND increased corrosion resistance by using some 

other methods rather than the cyclic voltammetry method for 

corrosion behavior in line with the present study. There are 

studies [21-26] that cyclic voltammetry method was used with 

various materials and coatings.  

 

V. CONCLUSION 

Increasing ND content increased the corrosion resistance. In 

all samples INT. Ni/NE. 20.0-3-15 exhibited the best corrosion 

behavior. The coating significantly increased the corrosion 

resistance as indicated in Table 2 compared with the uncoated 

sample. The Ni ND nano-composite coating has better 

corrosion resistance than the nickel coating. Pitting corrosion 

zones occurred on the corroded surfaces reduced with an 

increase in ND content. The passivation and breakdown 

potential increased, the current peak decreased with an 

increase in ND content. 
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Abstract – This study was carried out in the pure oriental beech forests of Yenice-Kızılkay in the Western Black Sea Region of 

Turkey, where the changes in the number of side roots and the changes in the height and diameter of the beech trees were 

examined in three different soil depth gradients. The root profiling was opened underneath beech trees, which were marked for 

cutting due to road construction studies and in 6 different aspects (north, south, northeast, northwest, southeast and southwest) 

in the 42 and 43 number divisions. In these root profiles, the cross-sectional surfaces of the side roots were counted and root 

lengths were measured at 3 different soil depth levels (10-30 cm, 31-50 cm and 51-80 cm) using 2x2m laths. In order to realize 

these side-root counts and measurements, studies were carried out on root profiles that were opened under 5 trees at each 

different aspect. In this context, a total of 30 trees in the root zone opened in the root profile, all the work continued. On the 

other hand, the height (H) and diameter (DBH) measurements were made on 5 sample trees examined in each aspect and these 

values were used to make comparisons in statistical analyses. The data obtained from the measurements made on these sample 

trees and root profiles opened on the of these sample trees were subjected to one-way analysis of variance (One Way ANOVA) 

according to the factors of depth and depth of view by SPSS 22.0 statistical programme. In this context, it has been determined 

that the mean number of side-root and length of side-root occurred differences significantly from 95% and 99%. According to 

the results obtained from the Duncan Range Test, the mean number of side roots and mean length of side root of the sample 

trees in northeast and northwest aspects were found to be higher in the first group. In the study, it was investigated how the 

mean number of side roots and the mean length of side roots change with respect to the soil depth ranges. As a result of the 

one-way ANOVA analysis, it was determined that the mean number of side roots and length were significantly different from 

99.9% confidence level according to soil depth level. According to the Duncan Range test results conducted at 95% confidence 

level, it was determined that the first soil depth level covering the depth range of 10-30 cm in terms of both the mean number 

of side roots and the mean side root length was in the first group. In this research, a multiple correlation analysis was 

performed to determine the relationship and effect level between all the variables for which measurements and determinations 

were made. According to the results obtained from the multiple correlation analysis it is found that there are relations between 

different variables, different trust levels and different effects. Accordingly, an effective relationship was found between the 

NSR and the ASP variables at 95% confidence level in the positive direction (0.229*). On the other hand, between ASP and H 

(-0.280**), there were effective relations between NSR and SDG (-0.722**), between LSR and SDG (-0.669**), and between 

LSR and NSR (-0.789**) with 99% confidence level and negative direction. However, significant correlations were found 

between DBH and NSR (0.336**), between DBH and LSR (0.389**), between H and LSR (0.361**), and between H and 

DBH (0.906**) at 99% confidence. According to these results, both NSR and LSR variables and the DBH and H variables 

were found to have a 99% confidence level and an effective positive correlation. According to this, as NSR and LSR increase, 

the growth of height and diameter of mature oriental beech trees found in the sample areas is increasing. 

 

Keywords – Oriental Beech, Aspect, Soil Depth Gradient, Number of Side Root, Variation. 

 

I. INTRODUCTION 

Forest resources are also damaged, as are all natural 

resources due to excessive and unplanned exploitation and 

global climate change. However, reforestation of forests, 

especially those with significant benefits such as carbon 

sequestration, climate balancing, recreation and raw material 

supply, and the transfer of this important resource to future 

generations by acquiring new forest areas is crucial for the 

whole world. The forest ecosystems and their ecological 

balances must be well known and the physiological 

characteristics of the species or species of forests bringing to 

the forest should be studied very thoroughly so that the 

forests can be improved and the yield strengths can be 

increased to serve humanity again in a healthy way. In order 

to explain the ecophysiological properties of trees in this 

respect, root and leaf physiology must first be well known. 

Because this can change under macro ecological conditions, 

especially under micro-ecological conditions, it can be very 

important. In this respect, in order to determine the utilization 

level of the trees, it is necessary to determine the distribution 

of the root system according to the depth stages of the soil, in 

order to determine the level of productivity provided by the 

conditions of the growing environment [1]. Just as plants are 

full, there are different root systems in forest trees depending 

on their genetic properties. Some tree species can create pile 

root systems that descend very deeply, especially in carstic 

areas, with lower yield power and water potential 

possessions, and some tree species also bring about shallow 

and heart root systems in the rich growth environments they 

are experiencing and growing optimally [2], [3]. In this case, 

it is very important in terms of determination of the severity 
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and time of the silvicultural operations to be carried out at the 

stand determined to determine the side root numbers that 

fulfill different functions within different root systems and to 

associate these numbers with the parameters indicating the 

development performance such as the size and diameter of 

the tree [4], [5]. On the other hand, the number of roots in the 

physiological activities, nutrition and development of trees is 

not a single effective factor in terms of root physiology. At 

the same time, the length of the side roots spreading in 

different soil depths must be known and detected. In this 

case, it is possible to obtain more realistic information about 

the growth of root physiology under the influence of 

dominant site conditions within a certain geographical area of 

the tree [6], [7]. In addition to this, whichever of the trees 

have root systems, the width of the area covered by all root 

systems in all the root systems, the high soil depth they can 

reach, and the large number of absorbent fur that they have 

are more important in removing water and minerals, which 

are important for the development of trees, they are 

performing a duty [8]. 

In this study carried out in the pure oriental beech (Fagus 

orientalis Lipsky.) forests of Yenice-Kızılkaya region, there 

are 6 different tectonics (north, south, northeast, northwest, 

southeast and southwest) and 3 different soil depths (10-30 

cm, 31-50 cm and 51-80 cm) and also the relationships 

between the number and length of side roots and the growth 

of the total height (H) and diameter of height breast (DBH) of 

the trees were tried to be determined. 

II. MATERIALS AND METHOD 

A. Material 

This study was carried out in the pure oriental beech 

forests of Yenice-Kızılkay in the Western Black Sea Region 

of Turkey, where the changes in the number of side roots and 

the changes in the height and diameter of the beech trees 

were examined in three different soil depth gradients. 

Average annual temperature is 13.8°C, average annual 

precipitation is 603 mm, dominant wind direction is 

northwest, vegetation period is 6 months, snow covered 

period is 7 months and period length is 4 months in the 

Yenice-Kızılkaya region located in the Western Black Sea 

subeuxin forest zone. In the research area, soil sandy-loam is 

in heavy texture and deep soil conditions are dominant. In 

addition, there is a structure structure with a cracked structure 

in the field. The elevation is 1120m in the study area and the 

general conditions are north and northwest. In the study area, 

all the stalks in which the trees are examined are pure beech 

stalks and the stands types are Knd2 and Knd1. These stalls, 

where the survey is carried out, are generally located on the 

middle slope. The land slope varies between 25-48% [9]. 

 

B .Method 

In this research carried out in the pure-oriental beech 

forests of Yenice-Kızılkaya, root profiling was opened 

underneath beech trees, which were marked for cutting due to 

road construction studies and in 6 different aspects (north, 

south, northeast, northwest, southeast and southwest) in the 

42 and 43 number divisions. In these root profiles, the cross-

sectional surfaces of the side roots were counted and root 

lengths were measured at 3 different soil depth levels (10-30 

cm, 31-50 cm and 51-80 cm) using 2x2m laths. In order to 

realize these side-root counts and measurements, studies were 

carried out on root profiles that were opened under 5 trees at 

each different aspect. In this context, a total of 30 trees in the 

root zone opened in the root profile, all the work continued 

(Table 1). On the other hand, the height (H) and diameter 

(DBH) measurements were made on 5 sample trees examined 

in each aspect and these values were used to make 

comparisons in statistical analyses. Height and diameter 

measurements of the trees taken from the core of the core are 

taken from the core of each of these trees have no neighborly 

relations with each other and there are no free growth 

conditions. Hence, sample trees that have normal growth 

performance and best represent the conditions of the stands in 

which they are located are selected and all measurements and 

determinations are made on these trees. All measurements 

and determinations made on specimen trees were made after 

the vegetation season 

 

Table 1. Distribution of sample trees according to aspect and 

soil depth gradient 

Aspect 

Depth 

Gradient of 

Soil (cm) 

Number of Sample 

Trees (item) 

North 

10-30 5 

31-50 5 

51-80 5 

South 

10-30 5 

31-50 5 

51-80 5 

Northeast 

10-30 5 

31-50 5 

51-80 5 

Northwest 

10-30 5 

31-50 5 

51-80 5 

Southeast 

10-30 5 

31-50 5 

51-80 5 

Southwest 

10-30 5 

31-50 5 

51-80 5 

 

C.Statistic Analysis 

One-way analysis of variance (One Way ANOVA) was 

used in comparison of the number of side roots and lengths in 

the survey and the comparison of the depths of soil and soil 

depths and the determination of the differences. The Duncan 

RangeTest was used to make groupings. Multiple correlation 

analysis was performed to examine the relationship between 

the number and length of side roots and the length and 

diameter development of trees together. All of these analyzes 

were performed in the SPSS 22.0 version packet statistics 

program. 

III. RESULTS 

The descriptive statistical results of the findings obtained 

after the measurements, counts and determinations made on 

the root profiles opened to include three different depths of 

soil on the sample trees determined at 5 replications at the 6 

different aspects in the study area and at the bottom of the 

sample trees are given in Table 2. 
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Table 2. Descriptive statistics of variables 
Variables N Min. Max. Mean Std.Dev. 

The 

Number 

of side 

root 

(NSR) 

90 45.56 2765.98 824.05 1022.42 

The 

Length of 

side root 

(LSR) 

90 2.25 29.56 11.02 6.14 

Height 

Breast 

Diameter 

(DBH) 

90 18.63 27.48 22.47 3.05 

Total 

Height 

(H) 

90 9.28 15.23 12.44 2.16 

 

The result of the one-way analysis of variance applied to 

the data obtained with respect to the side factor and side root 

length variables according to the aspect factor were given 

Table 3. 

 

Table 3. Results of One Way ANOVA according to aspect 

factor 
Source of 

Variation 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

NSR      BG 

             WG 

                 T 

16635316.2 

76400589.7 

93035905.9 

5 

84 

89 

3327063.2 

  909530.8 

 

3.658 

 

0.005 

LSR       BG 

             WG 

                 T 

          762.8 

        2601.6 

        3364.5 

5 

84 

89 

        152.5 

          30.9 

 

4.926 

 

0.001 

BG: Between Group, WG: Within Group, T: Total 

 

When the results of analysis of variance included in Table 

3 were given, statistically significant differences were found 

at 95% confidence level for the number of side roots and 

99.9% confidence level for the length of side roots. In this 

context Duncan Range Test was performed within 95% 

confidence level to group the side roots in terms of number 

and length variables and the results are given in Table 4. 

 

Table 4. Results of Duncan Range Test according to aspect 

factor 

Aspect 

Mean 

NSR 

(item) 

Mean 

LSR 

(cm) 

North 147.33c 10.04bc 

South 527.05bc 11.66bc 

Northeast 1216.87ab 12.84ab 

Northwest 1415.42a 16.03a 

Southeast 647.36bc 7.51c 

Southwest 990.23ab 8.06c 

 

When the results of Duncan Test given in Table 4 were 

examined, both the mean number of side roots and the mean 

length of side root were found in the first group. 

The One-way variance analysis (One Way ANOVA) was 

performed in order to find out the changes in the mean 

number of side root and the mean length of side root in terms 

of soil depth gradient factor in the research and the results of 

One Way ANOVA are shown in Table 5. 

 

Table 5. Results of One Way ANOVA according to soil 

depth gradient factor 
Source of 

Variation 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

NSR      BG 

             WG 

                 T 

 54194469.4 

 38841436.5 

 93035905.9 

2 

87 

89 

 27097234.7 

     446453.2 

 

60.694 

 

0.00 

LSR       BG 

             WG 

                 T 

 2 

87 

89 

           753.9 

              21.3 

 

35.332 

 

0.00 

BG: Between Group, WG: Within Group, T: Total 

 

According to the results in Table 5, it was determined that 

there is a statistically significant difference in the mean 

number of side root and the mean length of side root of 

99.9% confidence level according to the soil depth gradient 

factor. In this context Duncan Range Test was performed 

within 95% confidence level to group the side roots in terms 

of number and length variables and the results are given in 

Table 6. 

 

Table 6. Results of Duncan Range Test according to soil 

depth gradient factor 
Soil Depth 

Gradient 

(cm) 

Mean 

NSR 

(item) 

Mean 

LSR 

(cm) 

I (10-30cm) 1901.13a 15.90a 

II (31-50cm) 467.60b 11.28b 

III (51-80cm) 103.41c 5.89c 

 

According to the Duncan Range Test results in Table 6, 

both the mean number of side roots and the mean length of 

side root at 95% confidence level were collected in 3 

different groups, and the first soil depth step covering 10-30 

cm depth was in the first group in both variables. 

In this research, multiple correlation analysis was applied 

to see the effect and level of the relationship among all 

variables. The results obtained from the multiple correlation 

analysis are given in Table 7. 

 

Tablo 7. Results of multiple correlation analysis. 
Vrbs ASP SDG NSR LSR DBH H 

ASP 1.00      

SDG 0.000 1.00     

NSR 0.229* -0.722** 1.00    

LSR -0.153 -0.669** -0.789** 1.00   

DBH 0.058 0.000 0.336** 0.389** 1.00  

H -0.280** 0.000 0.203 0.361** 0.906** 1.00 

Vrbs: Variables 
ASP: Aspect 

SDG: Soil Depth Gradient (cm) 

NSR: Mean Number of Side Root (item) 
LSR: Mean Length of Side Root (cm) 

DBH: Height Breast Diameter (cm) 

H     : Total Tree Height (m) 
 

When the results of the multiple correlation analysis in 

Table 7 are examined, it is found that there are relations 

between different variables, different trust levels and 

different effects. Accordingly, an effective relationship was 

found between the NSR and the ASP variables at 95% 

confidence level in the positive direction (0.229*). On the 

other hand, between ASP and H (-0.280**), there were 

effective relations between NSR and SDG (-0.722**), 

between LSR and SDG (-0.669**), and between LSR and 

NSR (-0.789**) with 99% confidence level and negative 

direction. However, significant correlations were found 
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between DBH and NSR (0.336**), between DBH and LSR 

(0.389**), between H and LSR (0.361**), and between H 

and DBH (0.906**) at 99% confidence (Table 7). According 

to these results, both NSR and LSR variables and the DBH 

and H variables were found to have a 99% confidence level 

and an effective positive correlation. According to this, as 

NSR and LSR increase, the development of height and 

diameter of mature beech trees found in the sample areas is 

increasing. This can be explained by the fact that the trees are 

used at a higher level than the water and nutrients in the soil 

(Table 7).   

IV. DISCUSSION 

This research was carried out on pure oriental beech stands 

in the divisions 42 and 43 of Yenice-Kızılkaya trading unit 

under 6 different aspect conditions. Diameter and height 

measurements were made on 5 sample trees which were 

marked to be cut for road construction, and root cross 

sections were counted according to 3 different soil depth 

gradients in the root profiles of these 5 sample trees and tried 

to determine the number and length of side roots. In this 

context totally 30 samples were identified on the tree and root 

profiles were opened (Table 1). The descriptive statistical 

values of the obtained data for the variables as a result of 

measurements made in the field are given in Table 2. The 

data obtained from the measurements made on these sample 

trees and root profiles opened on the of these sample trees 

were subjected to one-way analysis of variance (One Way 

ANOVA) according to the factors of depth and depth of view 

by SPSS 22.0 statistical programme. In this context, it has 

been determined that the mean number of side-root and 

length of side-root occurred differences significantly from 

95% and 99% (Table 3). In this regard, a Duncan Range Test 

with a 95% confidence level was used to group the mean 

number of side roots and length of side root according to the 

aspect factor (Table 4). According to the results obtained 

from the Duncan Range Test, the mean number of side roots 

and mean length of side root of the sample trees in northeast 

and northwest aspects were found to be higher in the first 

group (Table 4). As a matter of fact that, the results obtained 

from another research carried out on similar conditions in the 

field of natural rejuvenation of oriental beech in the Bartın 

and Devrek regions revealed that the beech has the best roots 

and stem growth in the north, northeast and northwest aspects 

[10]. This finding is supported by the findings on the mean 

number and length of side roots from this research carried out 

in the Yenice-Kızılkaya region. As a matter of fact, there is a 

high correlation between the diameter and height values 

determined in the sample trees and this growth is higher in 

the values compared to the other aspects in the north, 

northwest and northeast, as in the number and length of side 

roots. In the study, it was investigated how the mean number 

of side roots and the mean length of side roots change with 

respect to the soil depth ranges. As a result of the one-way 

ANOVA analysis, it was determined that the mean number of 

side roots and length were significantly different from 99.9% 

confidence level according to soil depth level (Table 5). In 

this direction Duncan Range Test was applied in order to 

group the depths of the soil in terms of mean number of side 

roots and length (Table 6). According to the Duncan Range 

test results conducted at 95% confidence level, it was 

determined that the first soil depth level covering the depth 

range of 10-30 cm in terms of both the mean number of side 

roots and the mean side root length was in the first group 

(Table 6). It has been determined in many studies conducted 

on this subject that broad-leaved species have established and 

maintained more root systems in the upper stages of the soil 

until reaching the age of maturity after many years from the 

moment they arrived. The reason for this situation is the 

presence of the organic matter that can be used immediately 

by the side roots in the upper soil conditions and the positive 

effect of the humus layer in the rotten form on the soil 

organisms and the aeration conditions in the upper soil layer 

are shown to be optimum for many years [11].  

In this research, a multiple correlation analysis was 

performed to determine the relationship and effect level 

between all the variables for which measurements and 

determinations were made. The results obtained from this 

study are given in Table 7. According to the results obtained 

from the multiple correlation analysis it is found that there 

are relations between different variables, different trust levels 

and different effects. Accordingly, an effective relationship 

was found between the NSR and the ASP variables at 95% 

confidence level in the positive direction (0.229*). On the 

other hand, between ASP and H (-0.280**), there were 

effective relations between NSR and SDG (-0.722**), 

between LSR and SDG (-0.669**), and between LSR and 

NSR (-0.789**) with 99% confidence level and negative 

direction. However, significant correlations were found 

between DBH and NSR (0.336**), between DBH and LSR 

(0.389**), between H and LSR (0.361**), and between H 

and DBH (0.906**) at 99% confidence (Table 7). According 

to these results, both NSR and LSR variables and the DBH 

and H variables were found to have a 99% confidence level 

and an effective positive correlation. According to this, as 

NSR and LSR increase, the growth of height and diameter of 

mature oriental beech trees found in the sample areas is 

increasing. This can be explained by the fact that the trees are 

used at a higher level than the water and nutrients in the soil 

(Table 7). When the relations between all the variables are 

examined, the mean number of side roots and length 

variables which show significant differences according to the 

depth of view and the depth of the soil, directly and indirectly 

affect all the growth activities of the oriental beech trees in 

the stand conditions. It has been extensively determined in 

this study that there are considerable influences on the 

positivity of growth of diameter and height of side roots, 

especially in the upper soil layer of shaded aspects. Indeed, in 

a study of the root physiology and chemical effects of forest 

litter coverings, it has been shown that the use of the amount 

of organic matter caused by the litter cover layer in the 

species with a high number of side roots intensifies the 

amount of photosynthesis reaching the saturation point in a 

shorter time and thus the cell division. This affects positively 

the height, diameter and volumetric growth of the trees to the 

extent that limiting factors such as those in all plants allow. 

 

V. CONCLUSION 

According to the findings and results obtained from this 

research, it is possible to indicate that the activity of the root 

physiology in the pure oriental beech forests in the Yenice-

Kızılkaya region, especially in shady-looking and medium 

slope conditions, at elevation conditions of 1120m, shows a 

positive tendency under the influence of existing ecological 

conditions (soil conditions). This situation directly and 
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indirectly positively affects the growth performance of the 

oriental beech trees. For this reason, in order to be able to 

perform silvicultural activities such as successful natural 

regeneration and maintenance work in the future in the local 

conditions, the aspects in the research area and similar 

structures should be well looked after and protected. On the 

other hand, the life processes involving the activities of 

specific organs, such as root physiology, leaf physiology, can 

be closely monitored and more accurate information about 

the general growth status of the stand can be obtained. For 

this reason, the root physiology of the trees in the vicinity 

should be closely monitored. For this purpose, sample trees 

to be kept under constant control should be determined and 

even more detailed studies should be carried out to reveal the 

physical and chemical changes in the organic matter and 

mineral layers of the changes and differentiations of the side 

and main root structure. Thus, according to age, height, 

diameter, photosynthesis rate and other quantitative 

characters, the real cut-off age or transition between the ages 

of growth must be determined more realistically by 

determining the availability and quantities of the trees at the 

real level of the water and mineral nutrients in the soil. 

Furthermore, by expanding the scope of the studies in this 

area, the relationships between changes in root physiology 

and the seed characteristics and seed holding capacities of 

trees should be examined and the possibilities of benefiting 

from developments in root physiology should be determined 

when the years of rich seeds related to the complete nutrient 

cycle of trees are determined.   
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Abstract 

 

This study presents the investigation of thorium utilization in an ADS with Lead-Bismuth Eutectic (LBE) target. To effectively 

burn thorium, the ThO2 fuel rods cylindrically prepared, and cladded with SiC, are mixed with 233UO2 at volumetric ratio of 

1%. These fuel rods are placed in the fuel zone in hexagonal arrangement. Three different coolant cases, helium (He) gas, light 

water (H2O) and heavy water (D2O), are individually examined for cooling of fuel zone. The volumetric percentages of fuel, 

clad and coolant are 60%, 10% and 30%, respectively. The LBE-target is bombarded by protons amplified to 1000 MeV in 

linear accelerator (LINAC) which in turn releases 29-30 high-energetic neutrons per proton via the spallation reactions. Proton 

beam power is assumed as 20 MW corresponding to 1.24828·1017 protons per second. The steady-state neutronic and 

subsequent time-dependent burn calculations are performed by using MCNPX 2.7 with LA150 library and CINDER computer 

codes, respectively.  The ADSs can be operated under subcritical mode until the value of keff increases to 0.980-0.985. Subject 

to this constraint of keff, the maximum operation times are determined as 184, 825 and 2215 days and at end of these times, the 

values of gain (G) increase up to 17.362, 12.909 and 9.100, in the cases of H2O, D2O and He coolants, respectively.    

 

1Corresponding Author: e-mail: gizem.bakir@hotmail.com 

 

Keywords: Thorium utilization; Accelerator Driven System; Fissile breeding; Fuel enrichment  

 

I. INTRODUCTION 

At the first-time, Rubbia et al. [1] proposed Accelerator 

Driven Systems (ADSs)   as an energy amplifier. Also, at 

the ThEC13 Conference [2], Carlo Rubbia said “Thorium 

is a source of energy essentially sustainable on the human 

time scale”. Thorium element, which occurs mainly as 

232Th isotope, is about three times more abundant in nature 

compared to uranium element. The 233U fissile fuel can be 

bred from 232Th isotopes in various nuclear reactors such 

as Accelerator Driven System (ADS) by means of capture 

reactions due to the fact that it is a fertile isotope. 

Therefore, thorium becomes a valuable and attractive 

nuclear fuel for nuclear reactors. However, it can only be 

used as a fuel in conjunction with a fissile material such as 

233U, 235U and 239Pu fissile fuels. One way of thorium 

utilization as a nuclear fuel is ADSs with high-energetic 

proton source, which are innovative reactors. 

Recently, several investigations on thorium utilization in 

ADSs are performed by many researchers.  Vu and Kitada 

[3,4] design multi-cycle core to improve thorium 

utilization and transuranium  (TRU) transmutation. They 

can realize transmutation of TRUs in a high level by using 

the seed-blanket ADS.  Barros et al. [5-7] study on the 

thorium and spent fuel utilization in a lead cooled ADS. 

They place 232ThO2 in some of fuel rods to produce 233U 

fissile fuel, and place the Pu-minor actinide (MA) fuel 

mixture in other fuel rods. The results of this study show 

that significant amount of 233U from 232Th can be 

produced. Pazirandeh and Shirmohammadi [8] simulate an 
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ADS fuelled with uranium-thorium fuel mixture. Also, 

they use MOX (U-Pu) as fuel.  Yapıcı et al. [9] investigate 

on the neutronic data of many infinite target mediums 

irradiated with a proton source of 1000 MeV. They 

consider lead-bismuth eutectic (LBE), uranium and 

thorium, etc. as target material. Furthermore, in previous 

works of Bakır et al. [10-12], the utilizations of thorium 

and spent fuel in ADSs fuelled with various fuel 

compositions in the shape of TRISO particles are 

investigated. The results of these studies show that the 

investigated ADSs have a high capability in terms of 

energy amplify as well as fuel transmutation.  

 

II. ACCELERATOR DRIVEN SYSTEM 

Figures 1 shows the vertical section view of the 

investigated cylindrical ADS. As is apparent from this 

figure, the ADSs mainly contain three parts: LBE-

spallation neutron target (SNT), sub-critical fuel zone 

(FZ), graphite reflector zone (RZ). The cylindrical fuel 

rods, cladded with SiC and contain (Th,233U)O2 fuel 

mixture, are placed in the fuel zone in hexagonal 

arrangement. 232Th isotope, which is not a fissile fuel, is a 

fertile isotope. However, because of fissile fuel need at the 

beginning of operation, ThO2 fuel is used by mixing with 

233UO2 at volumetric ratio of 1%. Three different coolant 

cases, helium (He) gas, light water (H2O) and heavy water 

(D2O), are individually examined for the fuel zone coolant, 

and the volumetric percentages are 60, 10 and 30, 

respectively. The materials used in the investigated ADS 

are given in Table 1. 

Table 1. Materials used in the investigated ADS 

Zone 
Percentage 

Material 
Density 

[g/cm3] 
Nuclide 

Target 100 LBE 
11.344 

9.8 

45% Pb 

55% Bi 

Fuel 

30 Coolant 

H2O 1 1H 

D2O 1.1 2H 

He 0.001786 He 

60 Fuel 

ThO2 
9.88 99% 

232Th 

UO2 
10.54 1% 

233U 

10 Clad SiC 3.18 
28Si 

12C 

Reflector 100 Graphite 2.10 12C 

 

 

Figure 1. Axisymmetric vertical section view of the 

investigated cylindrical ADS (Dimensions are in cm.)  

 

The energy of protons, amplified to 1000 MeV (Ep) in a 

linear accelerator (LINAC), bombard the LBE-target, 

which in turn releases 29-30 high-energetic neutrons per 

proton via the spallation reactions. The numerical results 

show that about 97% of these neutrons penetrate the fuel 

zone to produce fissile fuel and energy. It is assumed that 

the target is bombarded with 1.24828·1017 protons of 1000 

MeV per second which corresponds to a proton beam 

power (PBP) of 20 MW.  

 

 

III. TIME-DEPENDENT NUMERICAL RESULTS 

Calculation Tools 

In order to accurately obtain numerical results, the 

MCNPX 2.7 computer code [13] with LA150 library [14], 

which is widely used in neutronic calculations of ADSs, is 

selected. Furthermore, the time-dependent burn 

calculations are carried out by using the CINDER90 

computer code [15]. In addition to these two codes, 

CBURN interface computer code [16], is developed to 
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accurately evaluate the time-dependent CINDER90 

outputs.  

Neutronic Data 

Effective neutron multiplication coefficient: The effective 

neutron multiplication coefficient (keff) is defined as the 

ratio of one generation of neutrons to the previous one. In 

ADSs, the value of this coefficient must be less than 0.98-

0.99. Figure 2 shows the increases of keff up to 0.98 for all 

coolant cases during the operation times. As apparent from 

this figure, the fastest increase of keff is in the case of H2O 

coolant, and in this case, its value reaches to 0.98 in 184 

days. The times to reach 0.98 in the cases of D2O and He 

gas coolants are 217 days and 2215 days, respectively. 

These times (184, 217 and 2215 days) are the maximum 

operation time for each coolant case. These results bring 

out that the time to reach 0.98 is much longer in the case of 

He gas coolant than the cases of other coolants. 

 

Figure 2. Increase of the effective neutron multiplication 

factor during the operation times 

Cumulative Fissile Fuel Enrichment: The increase of 

Cumulative Fissile Fuel Enrichment (CFFE) during 

operation times is plotted in Figure 3 for all coolant cases. 

The profiles of CFFE in the cases of H2O and D2O 

coolants are the same until 184 days. The values of CFFE 

increase up to 2.076%, 5.621% and 6.717% in the cases of 

H2O, D2O and He gas coolants at the end of their 

maximum operation times, respectively. These CFFE 

levels, being quite high, demonstrate that these enriched 

fuels can be used in conventional thermal reactors after the 

maximum operation times.      

        

Figure 3. Increase of CFFE during the operation times 

Production of 233U: Production of the 233U fissile isotope 

from capture reaction of 232Th fertile isotope is given with 

Eq. (1) as follows: 

UPaThnTh
233233233232 



                                                    (1) 

Figure 4 exhibits the increase of ratio of 233U mass (mU-233) 

to initial 232Th mass (m0-Th-232) for all coolant cases during 

the operation times. Because these ratios are directly 

proportional to CFFE, their profiles are similar. The 233U 

fissile fuel productions from capture reactions of 232Th 

fertile fuel (see Eq.(1)) increase up to 187.197 kg, 498.540 

kg and 589.509 kg in the cases of H2O, D2O and He gas 

coolants at the end of their operation times, respectively. 

These values present that effective thorium utilization can 

be realized in the investigated ADS in all coolant cases.    

 

Figure 4. Increase of ratio of 233U mass (mU-233) to initial 

232Th mass (m0-Th-232) during the operation times  
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GAIN: The energy gain (G), which is the ratio of the total 

fission energy production in fuel zone to the proton 

energy, is one of the most important parameters of an 

ADS. The value of G can be obtained from the following 

equations:  

p

ff

E

ER
G


      (2a) 

or 

PBP

P
G th     (2b) 

 

where Rf is total fission reaction per proton, Pth is the 

thermal fission power and Ef is the energy per fission (200 

MeV). 

 

The increase of G is plotted in Figure 5 for all coolant 

cases during the operation times. At the end of their 

maximum operation times, the values of G increase up to 

17.36 (Pth=347.20 MW), 12.87 (Pth=257.40 MW) and 9.10 

(Pth=182 MW) in the cases of H2O, D2O and He gas 

coolants, respectively. These values are lower compared to 

the cases with more fissile fuel.  Nevertheless, in this 

study, the main aim is thorium utilization. Therefore, the 

fissile fuel ratio is kept low (1%). 

 

Figure 5. Increase of GAIN during the operation times  

 

Fuel Burnup: The total generated energy per unit fuel 

mass initially loaded is defined as fuel burnup (BU). Its 

value can be calculated as: 

t
MTU

PowerFission
)t(BU)tt(BU   

 in GWd/MTU                           (3) 

As is apparent from this equations, the fuel burnup is 

directly proportional with the number of fission reactions 

and the operation time.  At the end of operation times, in 

the cases of H2O, D2O and He gas coolants, its values 

increase up to 5.019, 14.209 and 29.388 GWd/MTU, 

respectively.   

 

IV. CONCLUSION 

 

In order to achieve accurate neutronic data, several time-

dependent burn calculations are performed by using 

MCNPX 2.7 and CINDER 90 computer codes. Main 

results are shortly presented as follows: 

1. The maximum operation times when keff reaches to 

0.98 are 184, 217 and 2215 days in the cases of H2O, 

D2O and He gas coolants, respectively. 

2. The values of CFFE increase up to 2.076%, 5.621% 

and 6.717% in the cases of H2O, D2O and He gas 

coolants at the end of their maximum operation times, 

respectively. 

3. The 233U fissile fuel can be produced up to 187.197 kg, 

498.540 kg and 589.509 kg in the cases of H2O, D2O 

and He gas coolants at the end of their operation times, 

respectively. 

4. The value of G can increase up to 17.36, 12.87 and 

9.10 in the cases of H2O, D2O and He gas coolants at 

the end of their operation times, respectively. 

 

As a result, in all coolant cases, significant amount of 

energy production can be realized by using thorium mixed 

with a low percentage of 233U in the investigated ADS.   
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Özet: Sürekli yeni uygulama ve web sitelerinin geliştirildiği günümüzde web veya mobil uygulamaların hızlı bir şekilde ve 

en az kod yapısı ile etkileşimli bir şekilde geliştirebilmesi için daha iyi yöntemlere ve araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada 

geliştirilen uygulamaların hem tasarımı hem de kodlandığı programlama dilinin yapısı önem arz etmektedir. Javascript 

çerçeveleri web temelli uygulamalar için, sayfaların html yapısını sade, basit fakat işlevsel görünüme kavuşturarak 

uygulamaların daha hızlı sonuçlar vermesini sağlamaktadır. Ayrıyeten kullanıcı arayüzüne ait etkileşimli ögeleri geliştirmeye 

olanak kılmaktadır. Bu çalışmanın asıl amacı, belirli kısıtlar çerçevesinde birtakım görevleri gerçekleştirmek için tasarlanmış  

olan bir  uygulamanın ExtJS SenchaTouch, Angular.js, React.js gibi bazı frameworkler üzerinde platformların birbirleri 

arasındaki performans kıyaslamalarını ve tasarlanmış olan arayüzlere ilişkin kullanılabilirlik testlerini farklı test araçları 

kullanarak (Optimal Workshop, Visual Website Optimizer)  ölçmek, değerlendirmek ve sonuçlar elde etmek olup geliştiricilere 

hem tasarım hem de kodlama açısından elde edilen verilere dayalı olarak çıkarımlarda bulunmalarını sağlayacak bilgiler 

sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kullanıcı odaklı tasarım, kullanıcı testi, kullanılabilirlik testi, deneysel kullanıcı testi, kullanıcı olayları, 

kullanıcı izleme, kullanılabilirlik testi araçları, mobil ve web uygulamaları 

 

DETERMINING USER BEHAVIORS WITH USABILITY TESTING 

TOOLS AND PLANNING USER INTERFACES 
 

Abstract: Nowadays new applications and new web sites are being developed, better methods and tools are needed in 

order to be able to develop web or mobile applications in a fast and interactive way with minimal code structure. In this point, 

both the design of the applications developed and the structure of the programming language it is coded are important. For web-

based applications, Javascript frameworks provide simple, yet functional, look and feel of the page's html structure, resulting in 

faster results for applications. In addition, it allows to develop interactive elements of the user interface. The main purpose of 

this work is to compare the performance of platforms between different platforms on some frameworks such as ExtJS, 

SenchaTouch, Angular.js, React.js, and the usability tests of the designed interfaces by using different testing tools (Optimal 

Workshop , Visual Website Optimizer), and to provide developers with information that will enable them to be inferred based 

on data obtained from both design and coding 

Keywords: User-focused design, user testing, usability testing, experimental user testing, user events, user tracking, usability 

testing tools, mobile and web applications 

 

1-GİRİŞ  

Kullanıcı arabirimi (User Interface-UI), geliştirilen her 

bir programın önemli bir parçasıdır. Program üzerinde 

kullanıcıların yapacak olduğu görevler kullanıcı ara yüzlerine 

direkt olarak bağlıdır. İyi planlanmamış bir kullanıcı arayüzü 

tasarımına sahip olan en mükemmel program dahi işlevselliği 

göz önünde bulundurulduğunda kötü bir izlenime ve deneyime 

neden olacaktır. Uygulamalar üzerinde kullanıcı 

deneyimlerinin ürünün memnuniyeti açısından önemi bu 

sebeple çok daha etkili olmaktadır. Geliştirilmiş bir yazılım  

uygulamasında veya bir web sitesinde kullanıcılar işlemleri, 

arayüz açısından bakıldığında en kısa sürede  ve anlaşılabilir 

bir yapıda yerine getirilebilecek şekilde tasarlanmalıdır.  Bu, 
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ürünün başarısına ve diğer rakipleri arasındaki durumuna 

önemli açıdan etki etmekte olup aralarında bir takım 

farklılıklar da yaratabilmektedir. Kullanıcı arabirimlerinin 

tasarımında, insan ile olan etkileşim en önemli konulardan 

biridir. Görsel tasarım disiplinleri iletişim tabanlıdır, bu 

sebeple insan ile makine arasındaki etkileşim göz önünde 

bulundurulması gereken bir unsurdur (Klaus Hinum). 

Kullanıcı arayüzünün önemini ifade eden bir diğer gerçek, 

Myers ve Rosson tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada 

detaylı olarak değinilmiştir. Bu çalışmada, yazılan kodların 

büyük bir çoğunluğunun (%70’ inin) kullanıcı arayüzüne özgü 

hazırlandığından bahsedilmektedir (Myers, Brad A., Mary 

Beth Rosson, 1996). Kullanıcı deneyimine olan ihtiyacın bu 

kadar fazla olmasının altında yatan ana sebep günümüzde  

mobil cihaz ve  bilgisayar türevi cihazların gün geçtikçe insan 

hayatının önemli bir parçası olması ve birçok hayati işlerin bu 

cihazlara veya sistemlere bağımlı olarak 

gerçekleştirilmesindendir. Kullanılabilirlik nitelikleri, bir web 

sitesinin kullanıcı dostu olduğunu değerlendiren metriklerdir. 

Ampirik mobil kullanılabilirlik çalışmalarının 

incelenmesinde, Coursaris ve Kim (Coursaris, Constantinos 

K., and Dan J. Kim, 2011), mobil kullanılabilirlik testinde en 

sık kullanılan üç önemli ölçütü şöyle sunmaktadır: 

 Verimlilik: Ürünün görevlerin hızlı, etkili ve ekonomik bir 

şekilde gerçekleştirilmesine imkan tanıması veya 

performansına etki etme derecesi, 

 Etkililik: Değerlendirmeye alınan kullanıcıların belirli 

ortamda belirtilen hedefleri veya görevleri doğru ve 

eksiksiz bir şekilde gerçekleştirebilme durumu, 

 Memnuniyet: Bir ürünün kullanıcıyı tatmin etme derecesi 

 

Yazarlar, kullanıcı, görev, çevre ve teknolojinin dört 

değişkeni ile oluşturulan "bağlamsal kullanılabilirlik" 

çerçevesinde bu kısıtları ortaya atmaktadırlar. Belirlenmiş bir 

görev senaryosuna giren bir katılımcının, görev için harcanan 

zamanı ve hata oranı ölçülerek site verimliliği ve etkinliği 

değerlendirilmektedir. Kullanıcı memnuniyeti, görevleri 

yerine getirirken katılımcının memnuniyetinin, kafa 

karışıklığının veya hayal kırıklığının ifade edilmesi ile 

ölçülebilmektedir. Kullanıcı arayüzlerinin 

değerlendirilmesinde üç yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar; 

denetleme, kullanıcı ve model tabanlı değerlendirmelerdir. İlk 

iki yaklaşım, kullanılabilirlik testini uygulayan kişiler 

tarafından yaygın olarak kullanılan yaklaşımlar olmakla 

birlikte kapsamlı bir şekilde belgelenmişlerdir (Rosenbaum S, 

Rohn JA, Humburg J. A, 2000) ( Bastien, JM Christian 2010). 

Modele dayalı yaklaşımlar ise uygulanması maliyetli ve 

araştırma ekipleri ile sınırlı olarak düşünülebilir. Hazırlanan 

bu çalışma ikinci bölümde uygulanacak testlere ait ön 

tanımlama ve belirlemeler, üçüncü kısmında kullanılacak test 

yöntemleri ve dördüncü bölümde ise sonuçların 

karşılaştırılması şeklinde organize edilmiştir. 

 

2- KULLANICI TABANLI DEĞERLENDİRME  

Kullanıcının doğrudan katıldığı kullanılabilirlik 

değerlendirme yöntemleridir. Kullanıcılardan bir ürünle ilgili 

tipik görevleri yerine getirmesi veya ürünü keşfetmeleri 

istenebilir. Kullanıcı hatalarına veya zorluklara neden olan 

tasarım kusurlarını belirlemek için davranışlar gözlemlenir ve 

kaydedilir. Bu gözlemlerde, bir görevi tamamlamak için 

gereken süre, görev tamamlama oranları ve hataların sayısı ve 

türü kaydedilir. Tasarım kusurları belirlendikten sonra ürünün 

ergonomik kalitesini arttırmak için tasarım tavsiyeleri önerilir. 

Bir kullanıcı testinin uygulanması genel olarak aşağıdaki gibi 

belirli adımları içerir (Dumas JS, 2003)( Tullis T, Albert B, 

2008). 

 Test amaçlarının belirlenmesi 

 Test katılımcılarının nitelikleri ve seçilmesi 

 Görev senaryolarının oluşturulması ve açıklanması 

 Kaydedilecek olan veri ölçütlerinin seçimin belirlenmesi 

 Test materyalinin ve test ortamının hazırlanması 

 Test cihazının seçimi ve test protokolünün tasarımı 

 Memnuniyet anketlerinin tasarımı, seçimi ve analizi 

 Test sonuçlarının sunumu ve bağlantısı 

 

2-a- Kaç Kullanıcı ile Test Gerçekleştirilmeli ? 

Kaç kullanıcının istihdam edileceğine karar vermek 

hem pratik / ekonomik hem de bilimsel sonuçların elde 

edilmesini sağlayacaktır. Kullanıcıları bir teste davet ederken 

asıl amaçlanan en düşük maliyetle ( katılımcıların maliyeti, 

gözlemci maliyeti, laboratuvar imkanlarının maliyeti ve 

geliştiricilere sağlanan verilerin elde edilmesi için harcanan 

zaman vs. gibi ) bir arayüz tasarımında karşılaşılabilecek 

kusurları en aza indirgemektir (J.M. Christian Bastien). Bu 

bağlamda deneysel kanıtlara dayanılarak test katılımcılarının 

sayısında arayüz değerlendirmesine herhangi bir katkı 

sağlamayacak kullanıcıların teste tabi tutulmasına izin 

verilmemektedir. Doksanlı yıllarda, dört veya beş katılımcı ile 

arayüze ait kullanılabilirlik sıkıntılarının %80 ile %85' inin 

ortaya çıkabileceği belirtildi. Buna ek olarak, Spool ve 

Schröder büyük ölçekli bir kullanılabilirlik 

değerlendirilmesinin sonuçlarını yayınlayarak. İncelenen web 

sitelerindeki kullanılabilirlik sorunlarının %85' ini bulmak için 

5' ten fazla kullanıcıya ihtiyaç duyacakları sonucuna 

varmışlardı (Spool J, Schroeder W, 2001). Bu çalışmada 

yaklaşık 20 katılımcı bir kullanıcı testinde yer almakta olup bu 

kullanıcılardan, farklı platformlarda geliştirilmiş ve arayüz 

tasarımlarının da birbirlerinden ayrı olduğu bir uygulama 

üzerinde istedikleri herhangi bir kişiye iş oluşturabilmesi ve o 

işe ait gelişmeleri takip edebilmesi istenmektedir. Bu görev 3 

farklı platformda gerçekleştirilecektir. 

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 66



Yüksek et al., kullanilabilirlik testi araçlari ile kullanici davranişlarinin belirlenmesi ve kullanici arayüzlerinin planlanmasi, ISMSIT 2017, 

Tokat, Turkey 

2-b- Uygulamada Kullanılacak Olan 

Frameworkler ve Kullanılabilirlik Testi 

Araçları 

Frameworkler, yazılım geliştiricilerin kullandığı 

daha önceden hazırlanmış kütüphaneleri barındıran ve bunlara 

yenilerini ekleyebilme imkânı tanıyan yapıları temsil 

etmektedir [1]. Gelişmiş frameworklerde formlar arası kontrol, 

veri tabanı bağlantısı, kullanıcının sisteme giriş ve çıkışı, tema 

değişikliği gibi kütüphaneler de mevcuttur. Ayrıca 

frameworkler MVC (Model, View, Controller) gibi 

bölümlerden oluşarak geliştirilen uygulamaların sistematik 

açıdan yönetimini kolaylaştırarak daha okunabilir ve 

düzenlenebilir olmasını sağlamaktadır. Projelerin bir çoğunda 

aradan belirli bir süre geçtikten sonra düzenleme yapmak zor 

bir hal almaktadır. Hem kod sayısının artması hem de yazılan 

kodun nerede olduğunun unutulması revize sürecini 

uzatmaktadır. Bu yapılar Modelde veri tabanına ait işlemleri, 

View’da ekrana yansıyacak olan görünümüne ait kodları ve 

Controller’da ise Model ile View arasındaki genel bağlantıyı 

sağladığı için gerektiğinde kodlara müdahale edilmesini 

kolaylaştırmaktadır. Aşağıdaki Şekil 1’de örnek MVC akış 

diyagramı yapısını görebilirsiniz. 

 

 

Şekil 1- MVC Akış Diagramı 

 

EXTJS Sencha Touch: Sencha Touch, çapraz platform mobil 

web uygulamaları geliştirmek için önde gelen MVC tabanlı 

JavaScript kütüphanesidir. Sencha Touch mobil cihazlar için 

yüksek performanslı UI bileşenleri sağlamak için donanım 

hızlandırma tekniklerini kullanmaktadır. Sencha Touch, 

50'den fazla dahili UI bileşeni ve tüm önemli mobil 

platformlar için doğal görünümlü temalarla, iOS, Android, 

BlackBerry, Windows Phone ve daha pek çok alanda çalışan 

etkileyici uygulamalar oluşturmak için ihtiyacımız olan birçok 

şeyi karşılayabilmektedir. [2]. 

AngularJS: AngularJS, Google’nin desteklediği, javascript 

MVC kütüphanesidir. MVC (Modal View Controller) verinin, 

görünümün ve kontrollerin ayrı tutulmasına dayanmaktadır. 

Dinamik web uygulamaları için yapısal bir framework’tür. 

HTML'i şablon dili olarak kullanmanızı sağlar ve 

uygulamanızın bileşenlerini açıkça ve kısaca ifade etmek için 

HTML sözdizimini genişletmenize izin vermektedir.  

AngularJS çalışmak için jQuery gibi kütüphanelere ihtiyaç 

duymayıp tek sayfa uygulamaları geliştirmeye imkan 

sağlamaktadır. Diğer kütüphanelerden en önemli farkı çift 

yönlü olmasıdır. Böylelikle veride olan değişiklik görünüme, 

görünümde olan değişiklik de veriye uygulanır. Directive 

tanımlayarak html etiketlerinin geliştirilmesine olanak 

sağlamakta ve kod karmaşasını önemli ölçüde önlemektedir 

[3,4]. 

ReactJS: Facebook ve Instagram tarafından oluşturulmuş, 

arayüz oluşturmak üzere kullanılan bir Javascript 

kütüphanesidir. Zamana bağlı olarak sürekli değişen verilerin 

arayüze kolay bir şekilde aktarılıp görüntülenmesini 

amaçlayarak oluşturulmuştur. Birçok kişi tarafındam "MVC" 

deki "V" yani view olarak kullanılmaktadır. React Javascript 

ile olşuturulan nesnelerin ekrana basılması için kullanılır. JSX 

adı verilen yeni bir javascript söz dizimini kullanarak kodların 

çok daha okunaklı bir şekilde (birbiri ile iç içe geçen karmaşık 

parantez yapıları olmadan) oluşturulmasını sağlamaktadır [5]. 

Visual Website Optimizer: A/B, Split ve Multivariate gibi 

çeşitli testleri yapabilmemize imkan sağlamanın yanısıra 

tıklanma ve sıcaklık haritalarını göstererek arayüzler üzerinde 

analiz ve raporlama yaparak elde edilen sonuçlar neticesinde 

arayüzler üzerinde optimizasyon gerçekleştirebilmemizi 

sağlayan bir üründür. 

Optimal Workshop: Ağaç Testi, First Click Test ve Kart 

Gruplama gibi bir takım testleri gerçekleştirmemize, gözlem 

yapmamıza ve geliştirilen uygulama veya sitelere yönelik 

olarak kullanıcılar için anket yapabilmemize olanak sağlayan 

bir üründür. Ağaç ve kart gruplama testleri daha çok e-ticaret 

sitelerinde kullanılmakta olup site hiyerarşisinin kullanıcıların 

gözünde doğru bir şekilde kurgulanıp kurgulanmadığını 

tanımlayabilmek için kullanılmaktadır. Siteye gelen 

kullanıcıların aradıkları herhangi bir ürünü hangi menünün 

altında aradığına dair bilgileri bize sunmaktadır. 

 

3-TEST YÖNTEMLERİ 

A/B Test: A/B testleri ile bir sayfanın farklı versiyonlarının 

performansları ölçülebilir. Versiyonlar aynı sayfanın farklı 

tasarımları olacağı gibi, aynı tasarım içinde farklı sayfa 

öğelerinin yerlerinin değiştirilmesinden de oluşabilir. Bu test 

genellikle major ve minör şeklinde yapılır. Minör bir A/B testi 

örneğin “Satın Al” butonunun rengini kırmızı ve turuncu 

yaparak sonucu gözlemlemek iken daha major bir A/B testi ise 

genellikle akışları ilgilendirmektedir Şekil 2. 
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Şekil 2- A/B Testi 

 

Split Test: Çoğunlukla landing page (Yönlendirilen Sayfa) 

optimizasyonunda kullanılır. Tüm sayfanın A ve B versiyonu 

kurgulanır. Siteye gelenlerin yarısı A, diğer yarısı ise B 

sayfasıyla karşılaşır. Bu testten elde edilen sonuçlar 

neticesinde başlangıç noktasındaki tüm aksiyon değişimlerinin 

oranı optimize edebilecek durumda olmaktadır Şekil 3. 

 

Şekil 3- Split Test 

 

Multivariate Test: A/B testine çok benzer niteliktedir; fakat 

tek farkı varyasyonların tek aksiyon içerisinde daha farklı 

unsurlarla test edilmesi ile ux (Kullanıcı Deneyimi) 

optimizasyonu sağlanmaktadır Şekil 4. 

 

Şekil 4- Multivariate Test 

 

4-SONUÇ VE TARTIŞMALAR 

Kurumsal bir yazılım firmasının personeller üzerinde 

iş ve plan takibini yapabildiği bir uygulamada kullanılabilirlik 

testleri ile kullanıcı deneyimleri dikkate alınarak arayüz 

tasarımlarında farklı prototipler ile iyileştirmeler sağlanmaya 

çalışılmıştır. Kullanılan farklı frameworklerin performansları 

ise bir takım görevlerin yerine getirilmesinde zaman 

farklarının oluşmasına neden olmuştur. Aşağıdaki şekillerde 

Şekil 6-11 uyarlanan son prototipe ait ekran görüntüleri ve test 

sonuçları yer almaktadır. Şekil 5’te kullanıcılara yönlendirilen 

iş oluşturma görevine ait istatistiksel sonuçlar yer almaktadır. 

İlgili görev sekiz kullanıcı üzerinde denenerek direct success, 

indirect success, direct failure, indirect failure, direct skip ve 

indirect skip gibi bir takım görev tamamlama tiplerine ait 

bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Direct success, kişinin 

görevi hiç bir aksaklık olmadan doğrudan başarılı bir şekilde 

tamamlamasını, indirect success görevi oluştururken farklı 

ekran görünümleri arasında gezinme yaptıktan sonra doğru 

yolu bulmasını,direct failure görevi direct hatalı olarak 

tamamlamasını, indirect failure başlangıçta doğru yolu bulup 

da sonradan görevi yanlış olarak tamamlamasını, direct skip 

görevi hiç tamamlamadan doğrudan test aşamasından 

çıkmasını, indirect skip ise görevin bir kısmını gerçekleştirip 

de tam olarak istenilen çalışmayı yerine getirmeden testi 

bırakmasını ifade etmektedir. 

 

 

Şekil 5-Göreve Ait Test Sonuçları 
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Şekil 6- Personel Listesi 

 

Şekil 6 kullanıcının sisteme ilk giriş yaptığında karşılaştığı 

görüntüdür. Bu ekran üzerinde kullanıcı çalışma arkadaşlarına 

ait kişisel bilgileri ve aynı zamanda liste üzerindeki herhangi 

bir kişiye tıklayarak personelin işlerini, planlarını, günlük 

aktivitelerini ve konumlarını da görüntüleyebilmektedir. 

 

Şekil 7- Personel Bilgileri 

 

Şekil 7’ deki görünüm personelin iş durumlarına ve önceliğine, 

planına, aktivitesine ve konumuna ait bilgileri içermektedir. 

Bu ekran üzerinde kullanıcılar “Yeni İş Oluştur” butonuna 

tıklayarak ilgili kişiye doğrudan iş atayabilmektedir. 

 

Şekil 8- Personelin Kişisel Görevleri 

 

Şekil 8’ deki görünüm ise personelin kişisel işlerini, planlarını 

ve aktivitelerini görüntüleyebildiği bölümdür. Bu ekran 

üzerinde kullanıcı herhangi bir göreve tıklayarak anlık olarak 

üzerinde düzenleme yapabilmekte ve işi atayan personele de 

bildirim olarak düzenleme yapıldığına dair bilgilendirme 

mesajı gönderilmektedir. 

 

 

Şekil 9- ReactJS’de Viewlar Arası Yönlendirmeler 
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Şekil 10- ReactJS’de Component Oluşturma 

 

 

Şekil 11- ReactJS ile Hazırlanan Uygulama Arayüzü 

 

Şekil 9,10 ve 11’ de ReactJS Javascript framework’ü ile 

uygulamanın view yapısına ve arayüz görünümüne ait 

görsellere yer verilmiştir. Uygulamada kullanılan 

componentler (bileşenler, örn: Button,Dropdown,...) javascript 

ve html kullanılarak belirli özellikler verilerek hazırlanmıştır. 

Şekil 10’ da “Button” bileşeninin oluşturulmasına ait kod 

yapısı bulunmaktadır. ReactJS’ de arayüzde kullanılacak olan 

componentler (bileşenler) gerçekleştirecek oldukları 

işlevlerine göre özelleştirilip kullanılabilmektedir. ReactJS’ in 

performansına etki eden en önemli sebeplerden birisi Virtual 

DOM (Sanal Döküman Nesne Modeli) olarak adlandırılan 

sanal bir mekanizma kullanmasıdır. Virtual DOM, gerçek 

DOM’a ait render edilen yapının bir kopyasını 

oluşturmaktadır. Bu sayede herhangi bir element üzerinde 

değişiklik yapıldığı zaman ReactJS gerçek DOM’u tekrar 

bütünüyle derlemez.Ancak, Sanal DOM ve gerçek DOM 

arasındaki farklılıkları tespit ederek sadece değişen elemanları 

yeniden render etmektedir. Şekil 12’ de bu işlemlerin 

gerçekleşme adımları anlatılmaya çalışılmıştır. 

 

 

Şekil 12- ReactJS Gerçek DOM ve Sanal DOM Yapısı 

 

Uygulamalar geliştirilirken sistemin performasına hem 

kullanılacak olan frameworklerin çeşidi hem de yazılan 

kodların verimliliği etki etmektedir. Bir uygulama farklı 

yazılım geliştiricileri tarafından birçok farklı şekilde 

kodlanabilir. Yazılım dünyasında gün geçtikçe yeni 

teknolojiler ortaya çıkmakta ve daha önce kullanılan eski 

sistemlerin, gerektiği durumlarda güncellenmesine sebep 

olmaktadır. 
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Özet – : Bu çalışmadaki amaç Derin Öğrenme mimarileri için kullanılan yazılım kütüphaneleri ve veri setlerinin 

incelenmesidir. Yapay zeka alanına farklı bir bakış açısı getiren Derim Öğrenme son yıllarda inanılmaz bir şekilde geniş bir 

alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bilgisayarlı görüde Derin Öğrenme modelleri zengin yüksek çözünürlüklü fotoğraflar 

işlemektedir. Fotoğraf üzerindeki nesnelerin tanımlanması için geleneksel yöntemlerde olduğu gibi fotoğrafta kırpılma veya 

özellik çıkarma gibi ön işlem aşaması yoktur. Benzer şekilde eski ağlar yalnızca iki tür nesneyi (veya bazı durumlarda tek 

nesnenin varlığı ile yokluğu) tanımlayabilirken, bu modern ağlar birçok farklı nesne kategorisini tanımlayabilir. Derin 

Öğrenmenin özellikle son yıllarda ortaya çıkmasının en büyük iki sebebi vardır. Bunların ilki günümüzde yeteri kadar verinin 

olması ve ikinci olarak bu verileri işleyecek donanımsal alt yapıların olmasıdır. Bu kapsamda kullanım amacına göre yazılım 

kütüphaneleri geliştirilmiş ve veri setleri oluşturulmuştur. Bu çalışmada toplam 10 farklı veri seti ve 6 farklı yazılım 

kütüphanesi incelenmiştir. Veri setleri sırasıyla MNIST Veri Seti, CIFAR10 veri seti, CIFAR 100 veri seti, STL-10 veri seti, 

The Street View House Numbers (SVHN) veri seti, Large Scale Visual Recognition Challenge(LSVRC) veri seti, Caltech 101 

veri seti, Caltech 256, Labelled Faces in the Wild veri seti ve Pascal VOC veri setidir. Her bir veri setindeki görüntü sayısı 

sınıf sayısı v.b gibi bilgiler ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Yazılım kütüphaneleri ise sırasıyla Theano, Caffe, Torch, 

TensorFlow, Keras ve MatConvNet’tir. Bu yazılım kütüphanelerin birbirinden üstünlükleri ve dezavantajları ve kullandıkları 

platform ve performans değerleri detaylı verilmiştir. Yapılan çalışmada birden fazla Derin öğrenme kütüphanesi ve veri setleri 

hakkında bilgiler verilerek özellikle Derin Öğrenme alanında çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılar için gerekli alt yapı 

bilgileri sunulmuştur.  
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Abstract – : The purpose of this study is to examine the software libraries and data sets used for Deep Learning architectures. 

Deep Learning brings a different perspective to the field of artificial intelligence. It has begun to be used an incredibly wide 

field in recent years. Deep Learning models process high resolution photos in computer vision. Unlike traditional machine 

learning method, there is no pre-processing phase, such as cropping or extracting features for identifying objects on a photo. 

Similarly, while old networks can only define two types of objects (or, in some cases, the absence and presence of a single 

object), these modern networks can describe many different categories of objects. There are two main reasons why Deep 

Learning has emerged, especially in recent years. The first of these is the training data as much as today.  Secondly there is 

hardware to process this data. In this context according to its purpose many software libraries have been developed and data 

sets have been created. A total of 10 different data sets and 6 different software libraries were examined in this study. The data 

sets are the MNIST data Set, CIFAR10 data set, CIFAR 100 data set, STL-10 data set, Street View House Numbers (SVHN) 

data set, Large Scale Visual Recognition Challenge (LSVRC) data set, Caltech 101 data set, Caltech 256, Labeled Faces in the 

Wild data set and Pascal VOC data set respectively. The number of images in each data set, the number of classes, etc. is 

explained in detail. The software libraries are Theano, Caffe, Torch, TensorFlow, Keras and MatConvNet respectively. The 

advantages and disadvantages of these software libraries are explained. In addition, platform and performance values are given 

in detail. Necessary information (Deep Learning Libraries and data sets) are presented especially for researchers who want to 

work in the field of Deep Learning.  
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I. GİRİŞ 

Derin Öğrenme son zamanlarda yapay zeka alanında çok 

iyi gelişmeler elde ederek birçok alanda kullanılmaya 

başlanmıştır. Özellikle bilgisayarlı görü[1-9] alanında yüksek 

başarılar elde etmiştir. Son yıllarda ortaya çıkmasının en 

büyük iki sebebi vardır. Bunların ilki günümüzde yeteri kadar 

verinin olması ve ikinci olarak bu verileri işleyecek 

donanımsal alt yapıların olmasıdır. 

Günümüzde yeteri kadar verinin olmasında en büyük 

katkıyı kuşkusuz sosyal medya ve bazı büyük 

kuruluşlar(Google, Amazon v.s) yapmıştır. Dijital ortama 

alınan görüntülerin yapay zeka yöntemlerinde kullanılması 

için belli bir ön işleme tabi tutulup düzenlenmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla Geçmişte gerek makine öğrenmesi 

yöntemleri için gerek günümüzde derin öğrenme modelleri 

için geniş yelpazede veri setleri oluşturulmuştur. Her 

probleme özgü farklı veri setleri tasarlanmıştır. Örneğin yüz 

tanımlama için binlerce insanın yüz görüntüsünden 

oluşturulan veri setleri veya nesne tanımlama için 

milyonlarca nesne görüntüsünden oluşan veri setleri bunlara 

örnek olur. Yapılan bu çalışmanın bir kısmında, temel olarak 

derin öğrenme modellerinde kullanılan veri setleri verilmiştir. 

Derin öğrenme modellerinin donanımsal alt yapısını 

sağlayan Graphic Processing Unit(GPU) ve paralel çalışan 

Central Processing Unit(CPU) kullanılmaya başlanmasıyla 

bu donanımlarda modellerin eğitim ve test işlemini yapacak 

yazılım kütüphaneleri geliştirilmiştir. Derin öğrenme ile ilgili 

bütün yazılım kütüphaneleri ücretsiz ve açık kod kaynak 

olarak sunulmuştur. Hatta bir çok kütüphane geliştirilmeye 

açık ve sürekli farklı arşatırmacılar vasıtasıyla 

güncellenmektedir. Oluşturulan bu yazılım kütüphanelerinin 

her birisinin kendine özgü üstün özellikleri ve bazen diğer 

kütüphanelere nazaran dezavantajları bulunmaktadır. Yapılan 

bu çalışmada diğer bir kısmında derin öğrenmede sıklıkla 

kullanılan yazılım kütüphaneleri verilmiştir. Bu 

kütüphanelerin belli çerçevede birbirlerine göre üstünlükleri 

sunulmuştur. 

Bu çalışmanın yapısı şöyledir: Bölüm II’de derin öğrenme 

modellerinde kullanılan veri setleri anlatılmıştır. Bölüm III’te 

derin öğrenme modellerinde kullanılan yazılım kütüphaneleri 

aktarılmıştır. Son olarak Bölüm IV’te sonuç kısmı 

anlatılmıştır. 

II. DERİN ÖĞRENME MODELLERİNDE KULLANILAN 

VERİ SETLERİ 

A. MNIST Veri Seti 

El yazısı rakamlarından oluşan bu veri seti[10] Yann 

LeCun, Corinna Cortes ve Christopher JC Burges tarafından 

oluşturulmuştur. Derin Öğrenmede temel veri seti olarak 

kabul edilir. Bir çok başlangıç seviyesindeki uygulamalar bu 

veri seti üzerinden yapılmaktadır. Veritabanı 60000 eğitim ve 

10000 test görüntüsü içermektedir. Rakamlar, normal boyuta 

getirilmiş ve 28x28 büyüklükte siyah beyaz resimler olarak 

kaydedilmiştir. Veri setindeki her bir görüntü sayısal 

değeriyle etiketlenmiştir(Şekil 1). 

 

Şekil 1. MNIST veri seti 

B. CIFAR10 Veri Seti  

Bu veri seti[11] Alex Krizhevsky, Vinod Nair ve Geoffrey 

Hinton tarafından oluşturulmuştur. Veri setinde toplam 10 

farklı sınıf bulunmakta ve her bir sınıf için 32x32 renkli 6000 

adet resimden oluşmaktadır. Toplam görüntü âdeti 60000’dir. 

Bu resimlerin 50000 tanesi eğitim 10000 tanesi test 

görüntülerinden oluşmaktadır. Her bir sınıfa ait rastgele veri 

kümesi Şekil 2’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 2. CİFAR 10 veri setinde her bir sınıfa ait örnek resimler 

 

C. CIFAR100 Veri Seti  

Bu veri kümesi[12], CİFAR 10 veri setinin geliştirilmiş 

halidir. Veri setinde 100 sınıf mevcut ve her sınıf 600 resim 

içermektedir. Sınıf başına 500 eğitim resmi ve 100 test 

görüntüsü vardır. CIFAR 100'deki 100 sınıf, 20 üst sınıflara 

ayrılmıştır. Her resim ait olduğu sınıf ve ait olduğu üst sınıf 

etiketi ile birlikte gelir. Veri setindeki Üst Sınıflar ve Üst 

sınıfları oluşturan alt sınıfların isimleri Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1: CIFAR 100 veri setine ait sınıflar 

Üst Sınıf Sınıf 

aquatic mammals beaver, dolphin, otter, seal, whale 

fish aquarium fish, flatfish, ray, shark, trout 

flowers orchids, poppies, roses, sunflowers, tulips 

food containers bottles, bowls, cans, cups, plates 

fruit and vegetables 
apples, mushrooms, oranges, pears, sweet 

peppers 

household electrical 

devices 

clock, computer keyboard, lamp, telephone, 

television 

household furniture bed, chair, couch, table, wardrobe 

insects bee, beetle, butterfly, caterpillar, cockroach 

large carnivores bear, leopard, lion, tiger, wolf 

large man-made 

outdoor things 
bridge, castle, house, road, skyscraper 

large natural outdoor 

scenes 
cloud, forest, mountain, plain, sea 
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large omnivores and 

herbivores 

camel, cattle, chimpanzee, elephant, 

kangaroo 

medium-sized 

mammals 
fox, porcupine, possum, raccoon, skunk 

non-insect 

invertebrates 
crab, lobster, snail, spider, worm 

people baby, boy, girl, man, woman 

reptiles crocodile, dinosaur, lizard, snake, turtle 

small mammals hamster, mouse, rabbit, shrew, squirrel 

trees maple, oak, palm, pine, willow 

vehicles 1 bicycle, bus, motorcycle, pickup truck, train 

vehicles 2 lawn-mower, rocket, streetcar, tank, tractor 

 

D. STL-10 veri seti 

Stanford Üniversitesi tarafından oluşturulan bu veri seti[13] 

eğiticisiz özellik öğrenme yöntemleri, derin öğrenme ve 

kendi kendini öğreten öğrenme algoritmaları geliştirmek için 

bir resim tanıma veri kümesidir. Bazı farklılıkları yanında 

Cifar-10 veri setine benzemektedir. Özellikle, Eğiticili 

öğrenmeden önce görüntü modellerini öğrenmek için çok 

geniş bir etiketsiz örnek seti sunulmaktadır. Veri setindeki 

resimlerin örnek bir çıktısı Şekil 3’te verilmiş olup genel 

özellikleri aşağıda verilmiştir.  

 10 sınıftan oluşmaktadır. Sınıflar: uçak, kuş, araba, kedi, 

geyik, köpek, at, maymun, gemi, kamyon. 

 Resimler renkli ve 96x96 pikseldir. 

 500 eğitim resmi ve her sınıf başına 800 test görüntüsü 

mevcut. 

 Eğiticisiz öğrenme için 100000 etiketlenmemiş görüntü 

vardır. Bu örnekler, benzer ama daha geniş bir görüntü 

dağılımı ile elde edilmiştir. Örneğin, etiketlenmiş 

kümesindeki araçlara ek olarak diğer tür hayvanlar 

(ayılar, tavşanlar vb.) ve araçlar (tren, otobüs vb.) içerir. 

  

 

Şekil 3. STL-10 veri setine ait örnek resimler 

 

E. The Street View House Numbers (SVHN) Veri Seti 

SVHN, Stanford Üniversitesi tarafından Google Street 

View görüntülerinde ev numaralarından elde edilmiştir[14]. 

SVHN, veri önişleme ve biçimlendirme üzerinde minimum 

gereksinim ile makine öğrenimi ve nesne tanıma 

algoritmaları geliştirmek için gerçek dünya görüntüleri veri 

kümesidir. MNIST'e benzeri olarak görülebilir (örneğin, 

resimler kırpılmış küçük basamaklardan oluşur), ancak daha 

büyük etiketli verilere (600000'den fazla sayı görüntüleri) 

sahiptir. Veri seti 2 farklı formatta sunulmaktadır. Birinci 

formatta karakter seviyesi sınırlayıcı kutuları bulunan orijinal 

görüntüleri(Şekil 4 sol) ve ikinci formatta(Şekil 4 sağ)  ise  

MNIST veri seti benzeri 32x32 görüntüler tek bir karakter 

etrafında ortalanmıştır. SVHN veri setinin genel özellikleri 

aşağıdaki gibidir. 

 10 sınıf mevcuttur. 1 rakamı için “label 1”, '9' için “label 

9” ve '0' için “label10” etiketi kullanılmıştır. 

 Eğitim için 73257, test için 26032 ve ekstra eğitim verisi 

olarak kullanılmak üzere biraz daha zor 531131 örnek 

verilmiştir. 

 

  

Şekil 4. SVHN veri setine ait örnek resimler(Sol taraftaki format 1, sağ 

taraftaki format 2) 

 

F. Large Scale Visual Recognition Challenge(LSVRC) Veri 

Seti  

ImageNet yarışması kapsamında 2010 yılından 

yayınlanan veri setleridir. İmageNet veri seti olarakta 

anılmaktadır[15].  Bu veri seti nesne tanımlama, 

sınıflandırma ve birçok yarışma kategorilerinde 

kullanılmaktadır.  Ortalama 1.2 milyon resim ve 1000 tane 

sınıf mevcuttur. Bu veri seti hiyerarşik bir yapıda 

düzenlenmiştir. Her bir sınıfın bir üst sınıfı ve alt sınıfı 

mevcuttur. Örneğin köpek bir sınıf ise üst sınıfı hayvan ve alt 

sınıfı ise farklı köpek cinslerini içermektedir. Bu sebeple 

hiyerarşik derinliği diğer veri setlerine göre çok yüksektir. 

Örneğin diğer hiçbir veri setinde bulunmayan 147 farklı 

köpek cinsi katogorisi bu veri setinde mevcuttur. İmageNet 

veri setinde hiyerarjik yapısına göre kategoriler ve içerdikleri 

görüntü sayıları Tablo 2’de verilmiştir. Üst sınıf hayvanlar ve 

araçlar olmak üzere Şekil 5’te örnek bir gösterim 

sunulmuştur.  

 

Tablo 2. İmageNet veri seti kategori sayıları 

En üst sınıf 
Alt sınıf 

sayısı 

Her alt sınıf 
için ortalama 

görüntü sayısı 

Toplam 
görüntü 

sayısı 

amphibian 94 591 56K 

Animal 3822 732 2799K 

appliance 51 1164 59K 

Bird 856 949 812K 

Covering 946 819 774K 

Device 2385 675 1610K 

Fabric 262 690 181K 

Fish 566 494 280K 

Flower 462 735 339K 

Food 1495 670 1001K 

Fruit 309 607 188K 

Fungus 303 453 137K 

Furniture 187 1043 195K 

Geological formation 151 838 127K 

Invertebrate 728 573 417K 

Mammal 1138 821 934K 

Musical instrument 157 891 140K 

Plant 1666 600 999K 
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Reptile 268 707 190K 

Sport 166 1207 200K 

Structure 1239 763 946K 

Tool 316 551 174K 

Tree 993 568 564K 

Utensil 86 912 78K 

Vegetable 176 764 135K 

Vehicle 481 778 374K 

Person 2035 468 952K 

 

 

 

Şekil 5. İmageNet veri seti örnek hiyerarşik görüntüler 

 

G. Caltech 101 Veri Seti 

Fei-Fei Li, Marco Andreetto ve Marc 'Aurelio Ranzato 

tarafından hazırlanan veri setidir[16]. 101 kategoriye ait 

nesnelerin resimlerinden oluşmaktadır. Her bir kategoride 

ortalama 40 ile 800 resim vardır. Çoğu kategoride yaklaşık 

50 resim bulunur. Her resmin çözünürlüğü yaklaşık 300 x 

200’dür. 

 

H. Caltech 256 Veri Seti 

Bu very seti Caltech 101 veri setinin daha gelişmiş 

halidir[17]. 256 kategoriye ait nesnelerin resimlerinden 

oluşmaktadır. Toplamda 3068 resim bulunmaktadır. Tablo 

3’te Caltech 101 veri seti ile karşılaştırılmış hali verilmiştir.  

 

Tablo 3. Caltech 101 ve Caltech 256 karşılaştırılması 

Veri Seti 
Kategori 

Sayısı 

Toplam Resim 

Sayısı 

Her kategori için 

Min Med Mean Max 

Caltech 101 102 9144 31 59 90 800 

Caltech 256 257 30608 80 100 119 827 

 

İ. Labelled Faces in the Wild Veri Seti 

Bu very seti yüz tanıma problemini incelemek için 

hazırlanmıştır.  Veri seti internetten toplanan 13233 yüz 

görüntüsünden oluşmaktadır. Her görüntü resimdeki kişinin 

adıyla etiketlenmiştir. Yaklaşık 5749 kişinin yüz resmini 

içermektedir. Resimlerim boyutu 150x150’dir[18]. 

 

J. Pascal VOC Veri Seti 

2005 ile 2012 yılları arasında yapılan Pascal VOC 

Challenges yarışması için hazırlanan veri setidir[19]. Yıllara 

göre farklı veri setleri hazırlanmıştır. Bu veri setleri oluşturan 

kategoriler Tablo 3’te verilmiştir.  

 

Tablo 3. Pascal VOC veri setine ait yıllara göre bilgiler 

Yıl Veri Seti Bilgileri 

2005 4 sınıf: bisiklet, araba, motosiklet ve insan. Toplam 1578 görüntü 

ve bu görüntülerden 2209 etiketlenmiş obje içermektedir. 

2006 10 sınıf: bisiklet, otobüs, araba, kedi, inek, köpek, at, motosiklet, 

insan, koyun. Toplam 2618 görüntü ve bu görüntülerden 

etiketlenmiş 4754 obje içermektedir. 

2007 20 sınıf: 

 İnsan: İnsan 

 Hayvan: kuş, kedi, inek,  köpek, at, koyun. 

 Araç: Uçak, bisiklet, bot, otobüs, araba, motosiklet, tren 

 Ev içi: Şişe, sandalye, yemek masası, saksı, sofa, tv/monitor 

Toplam 9963 görüntü ve bu görüntülerden etiketlenmiş 24640 
obje içermektedir. 

2008 20 sınıf.  

Verilerin  %50’si eğitim, %50’si test için bölünmüştür.  
Toplam 4340 görüntü ve bu görüntülerden etiketlenmiş 10363 

obje içermektedir. 

2009 20 sınıf.  

Toplam 7054 görüntü ve bu görüntülerden etiketlenmiş 17218 
objeden oluşmaktadır. Ayrıca segmantasyon yapılmış 3211 

görüntü içermektedir. 

2010 20 sınıf.  
Toplam 10103 görüntü ve bu görüntülerden etiketlenmiş 23374 

objeden oluşmaktadır. Ayrıca segmantasyon yapılmış 4203 

görüntü içermektedir. 

2011 20 sınıf.  

Toplam 11530 görüntü ve bu görüntülerden etiketlenmiş 27450 

objeden oluşmaktadır. Ayrıca segmantasyon yapılmış 5034 

görüntü içermektedir. 

2012 20 sınıf.  

Toplam 11530 görüntü ve bu görüntülerden etiketlenmiş 27450 

objeden oluşmaktadır. Ayrıca segmantasyon yapılmış 6929 
görüntü içermektedir. 

 

III. DERİN ÖĞRENME MODELLERİNDE KULLANILAN 

YAZILIM KÜTÜPHANELERİ 

Derin öğrenme modellerinin eğitimi için birçok açık 

kaynak kodlu yazılımlar geliştirilmiştir. Bu yazılımların 

bazıları geliştirilmeye açık ve sürekli farklı kullanıcılar 

tarafından geliştirilmektedir. Özellikle modellerin eğitimi 

esnasında geriye yayılımda türev hesaplarında ve tasarlanan 

modellerin mobil olarak çalıştırılması amacıyla yazılımlar 

geliştirilmiştir. Güncel olarak mevcut yazılım 

kütüphanelerinin bazıları aşağıda verilmiştir. 

 

A.Theano 

Theano[20] Python dilinde yazılmış matematiksel ifadeler 

için bir derleyicidir. Montreal Üniversitesi LISA 

laboratuvarında geliştirilmiştir. Derin öğrenme mimarilerinde 

eğitim algoritmalarında türev alma işlemlerinde çok etkili bir 

şekilde kullanılır. Theano ile uygulanan yaygın makine 

öğrenme algoritmaları, CPU için derlendiğinde rakip 

alternatiflerden (C / C ++, NumPy / SciPy ve MATLAB) 

1.6x ile 7.5x kat daha hızlı, GPU ile derlendiğinde ise 6.5x ile 

44x daha hızlıdır[21]. Diğer kütüphanelerle karşılaştırılması 

Şekil 6’da verilmiştir. Birden fazla GPU desteklememesi 

dezavantajlarındandır.  

Şekil 6. Theano kütüphanesinin diğer kütüphanelerle karşılaştırılması[21] 
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B. Caffe  

Caffe Berkeley Vision and Learning Center (BVLC) ve 

kullanıcı topluluğu tarafından geliştirilmiş ve sürekli 

güncellenmektedir. Yangqing JİA’nin[22] doktora sırasında 

ortaya koymuş olduğu bir projedir. Derin öğrenme 

modellerinin eğitimi için hem CPU hemde GPU ile eğitim 

yapılmasına olanak sağlamaktadır.  C++ programlama dilinde 

geliştirilmiştir. Python ve Matlab arabirimlerini içerir. 

Araştırma deneyleri ve endüstride kullanım için Caffe ileri 

düzeyde kullanılmaktadır.  Caffe, tek bir NVIDIA K40 GPU 

ile günlük 60M'tan fazla görüntü işleyebilir. Çıkarım hızı 1 

ms / görüntü, iken eğitim için 4 ms / görüntü hızında 

çalışmaktadır. Caffe geliştiricileri mevcut en hızlı derin 

öğrenme modellerinin uygulaması Cafe ile yapıldığına 

inanmaktalar. Caffe yazılım kütüphanesine [23] online erişim 

adresinden erişilebilir.  

 

C. Torch  

Torch, Lua kullanılarak oluşturulmuş ve Lua (JIT) 

derleyicisinde çalışan bilimsel bir yazılım kütüphanesidir 

[24]. Torch'un yazılım kütüphanesinin temel felsefesi, 

yapılacak işlemleri son derece basit hale getirmek ve bilimsel 

algoritmaların oluşturma konusunda maksimum esnekliğe ve 

hıza sahip olmaktır. Torch , makine öğrenimi, bilgisayarlı 

görme, sinyal işleme ve paralel işleme konularında geniş bir 

paket sunmaktadır. Torch’ta kullanımı kolay popüler sinir 

ağları ve optimizasyon kütüphaneleri bulunmaktadır. Derin 

Ağlar için esnek grafikler oluşturabilir ve CPU'lar ve GPU'lar 

üzerinde etkili bir şekilde paralel hale getirilebilir. Torch’un 

temel özellikleri aşağıda sunulmuştur. 

 Modüler bir yapıda oluşturulmuş ve bu modüler 

parçaların birleştirilmesi çok kolay. 

 GPU üzerinde çalıştırılacak katmanların yazılmasını 

kullanıcı tarafından kolaylıkla yapılabilir. 

 Lua ile geliştirildiğinde kod okuması kolay 

 Önceden eğitilmiş birçok derin öğrenme modelini 

barındırmaktadır. 

 Torch; Facebook, Google, Twitter gibi birçok şirket ve 

araştırma laboratuvarında kullanılmaktadır. Online erişim 

adresi[25]’dir. 

 

D. Tensor Flow 

Google’ın makine öğrenimi araştırma grubu tarafından 

geliştirilen TensorFlow, veri akış grafikleri kullanarak sayısal 

hesaplama için kullanılan açık kaynaklı bir yazılım 

kütüphanesidir.  Esnek mimari ile hesaplamayı tek bir API ile 

bir masaüstü, sunucu veya mobil cihazdaki bir veya daha 

fazla CPU'ya veya GPU'ya dağıtımına olanak tanır. 

TensorFlow başlangıçta, makine öğrenimi ve derin sinir 

ağları araştırması yürütmek amacıyla geliştirilmişti fakat şuan 

sistem diğer alanlarda geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. 

Online erişim adresi [26]’dir. 

 

E. Keras 

Keras[27], üst düzey sinir ağları kütüphanesidir.  Theano 

veya Tensorflow kütüphaneleri tabanda Keras kullanmıştır. 

Python dili ile yazılmıştır. Hızlı sonuçlar vermeyi odak 

noktası kabul ederek geliştirilmiştir. Temel anahtar kelimesi 

fikirden sonuca mümkün olan en az gecikmeyle 

gidebilmektir. Keras’ın temel üstünlükleri aşağıda 

belirtilmiştir.  

 Kolay ve hızlı prototipleme sağlar. 

 Hem konvolüsyonel ağları hem de tekrar eden ağları ve 

ikisinin kombinasyonlarını destekler. 

 Raslantısal bağlantı planlarını destekler (çoklu giriş ve 

çoklu çıkış eğitimi dahil). 

 CPU ve GPU üzerinde kusursuz çalışır. 

Keras’ın sınıflandırma doğruluğunda diğer kütüphanelerle 

karşılaştırılması Şekil 7’de verilmiştir. Bu karşılaştırmada 

veri seti olarak MNIST ve ReLu fonksiyonu kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 7. Keras’ın sınıflandırma doğruluğunun diğer kütüphanelerle 

karşılaştırılması[28] 

 

F. MatConvNet 

MatConvNet[29] derin öğrenme modellerinin eğitilmesi 

için Matlab tabanlı bir yazılım kütüphanesidir. Bu kütüphane 

derin ağların tasarımında kullanılan katmanların blok halinde 

tasarlanmasına olanak sunar. Örneğin konvolüsyon katmanı 

için vl_nnconv(), pooling katmanı için vl_nnpool (), 

aktivasyon katman için vl_nnsigmoid (), sınıflandırma 

katmanı için vl_nnsoftmax () gibi fonksiyonlar tasarlanmıştır. 

Blok halindeki tasarlanan bu fonksiyonlar sayesinde, yeni bir 

derin öğrenme modelinin tasarlanması daha esnek, anlaşılır 

ve kolay olmaktadır. Hem GPU hem de CPU üzerinde 

verimli hesaplama yapılmasına olanak verir. Bu sayede 

oluşturulan bir ağın çok büyük veri setleri üzerinde 

çalışmasına olanak sunar. MatConvNet şu an her ne kadar 

MATLAB'a dayanıyor olsa da, bu kütüphane MATLAB kodu 

ile C ++ ve CUDA çekirdeği arasında belli bir ayrımla 

geliştirilmektedir. Bu nedenle gelecekte kütüphane, 

MATLAB'dan bağımsız olarak derin ağların işlenmesine izin 

verecek şekilde genişletilebilir. MatConvNet kütüphanesinin 

ImageNet veri seti üzerinde eğitildiğinde aldığı süreler tek 

GPU ile Şekil 8 ve birden fazla GPU ile Şekil 9’da 

verilmiştir. 

 
Şekil 8. İmageNet veri seti üzerinde eğitimde görüntü başına aldığı saniye. 

 

 
Şekil 9.  Birden fazla GPU ile eğitim süresi 
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SONUÇ 

 

Derin öğrenmede kullanılan veri setleri hakkında bilgiler 

sunulmuştur. Her bir veri setindeki görüntü sayısı sınıf sayısı 

v.b gibi bilgiler ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Ayrıca derin 

öğrenmede kullanılan yazlım kütüphaneleri hakkında bilgiler 

verilmiştir. Bu yazılım kütüphanelerin birbirinden 

üstünlükleri ve dezavantajları ve kullandıkları platform ve 

performans değerleri verilmiştir. Yapılan çalışma ile özellikle 

derin öğrenme alanında çalışmalar yapmak isteyen 

araştırmacılar için gerekli bilgiler sunulmuştur. 
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Abstract – Wireless sensor network (WSN) is a distributed system usually comprising a set of autonomous sensors 

nodes. These sensors are physically small in size and are capable to communicate with each other and capable of 

conveying data to recipients. In a large number of applications, information is meaningful only when the locations 

of sensors are known and the localization is the process that accomplishes the accurate physical coordinate of these 

nodes. The goal of this work is to investigate the localization algorithms (RSSI, ToA and AoA) for WSN and 

present a performance analysis of these algorithms in terms of computation of localization error and time of 

execution.  

 

Keywords –WSN, Localization, RSSI, ToA, AoA. MSE 

 

I. INTRODUCTION 

The current innovative advances in the fields of wireless 

communication has made conceivable the improvement of 

ease, low power, and small-size multi-practical sensors and 

communication over short distances. A wireless sensor 

technique is involved distinctive sensor nodes, little in a 

measure, battery fueled gadgets that can convey and figure 

signals with different nodes [1]. These days, intelligent 

sensor networks are used in huge numbers to give chance to 

check and control homes, urban communities and 

environment. In the expansion, they have an extensive variety 

of utilizations in giving new innovation to surveillance, 

defense field. Sensors joined into machinery, structures and 

the conditions are joined with the powerful transmission of 

detected information that can offer tremendous advantages to 

the guild. 

A sensor technique is a foundation comprise of detecting, 

registering, and communication components that gives an 

administrator the ability to watch the instrument, also, to 

respond to occasions and wonders in a predefined 

environment [2]. A wireless sensor technique (WSN) 

contains various passage (or "base station") that can pass 

information with various sensors nodes by means of a 

wireless association. Information accumulated by the node is 

compacted and sent to the base station straightforwardly or in 

the event that required, it utilizes different nodes to exchange 

information to the base station. The information which is 

exchanged at that point is used by Base Station link. 

The elements of a WSN include: Dynamic technique 

topology, heterogeneity of nodes, extensive size of node 

organization, nodes capacity to oppose cruel ecological 

conditions, nodes should keep running under extremely strict 

vitality requirements and ought to perform detecting and 

information handling functionalities. The communication plot 

is many-to-one (information got together at a base station) 

instead of shared [3]. 

 

II. HARDWARE OF SENSOR NODE 

When we choose the hardware component for a wireless 

sensor network  node, before determining the hardware 

components of the node, devices should be investigated 

depending on the environment beyond to the design node. 

Then, the application’s requirements in terms of the lot to 

costs, size component, and energy consumption of the nodes 

are defined and the communication and the computational 

facilities are often dependent on these factors. But the trade-

off between quality and costs is critical [4, 5]. 

On this basis, there are many research projects that focus 

on reducing the hardware electronic circuits of the node 

through reducing the size or costs as well as the rate of 

energy consumption [4]. The Node sensor consists of five 

major components, namely as exhibited in Fig.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fig.1 Overview Hardware f wireless sensor network 

A. Controller: 

This part is called the ''Operations Center'', where the 

process and functions of this part are the collection and 

aggregate all data analysis and management of data node is 

capable of implementation of the code. 
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B. Memory 

This section stores the special programs of the node as well 

as stores all of the data that has been collected and analyses. 

C. Sensors and Actuators 

This is the main interface of the node where the sensing 

and control of the physical environment information. 

D. Communication 

This part is to move data through the sending and receiving 

information between Nodes or Base Station through the 

wireless channel.  

E. Battery or Power supply 

As often, rechargeable part of a device node obtains energy 

from the environment or through the use of solar cells 

because one of the most important challenges that the node 

faces is energy. 

F. Global Positioning System (GPS) 

This optional device in the node gives more accuracy in 

estimating the position of nodes. However, it is expensive in 

terms of cost and energy of nodes [5]. 

III. LOCALIZATION IN WIRELESS SENSOR NETWORKS 

Research about localization of sensor nodes in wireless 

sensor networks has turned out to be dynamic since a couple 

of years and much research has been performed for different 

applications around this field [7, 9]. This part will present 

distinctive methods that discover the position of sensor 

nodes.  

IV. CLASSIFICATION OF LOCALIZATION 

There are various possibilities on how to allocate the 

computation between sensor nodes and how to select the 

localization algorithms. Also based on the calculation model, 

the localization techniques can be divided as centralized and 

distributed techniques [15]. The classification of the 

localization techniques is drawn in Fig.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2  Taxonomy of localization techniques [8, 16] 

A. Centralized v/s Distributed 

In particular, it is critical to understand that any obliged 

counts should be performed for the most part of the members 

or all estimations should be represented to a focal station that 

finds the location of nodes in the technique and appropriates 

them again to the members [10]. Algorithms are expected to 

keep running on a focal machine. Each sensor node gathers 

the estimations of divisions from each neighbor and sends the 

information to the focal station where the sensor node 

coordinates are figured. There are two beacon line issues: 

scaling and effectiveness [11]. Concentrated calculations 

vanquish the issues of nodes computational containments by 

enduring the communication cost of streaming information 

indeed to the central station [12]. It gets less practical as the 

technique makes more noteworthy, in light of the way that it 

unduly focuses on vicinity of the base station. Additionally, 

the information transmitted to the focal station incorporates 

time defers, so the unified networks cannot be attractive in 

various orders (e.g., portable nodes) [13, 14].  

 

B. Anchor free v/s Anchor Based 

(Also called Beacon nodes/seed) are basic to localize a 

system in a worldwide coordinate system [17]. Anchor nodes 

are basically ordinary sensor nodes that have their worldwide 

position technique in priori and a different node approximates 

their location from the messages they get from them. This 

information could be hard coded or increased through some 

additional gear like a Worldwide Positioning Technique 

(GPS). On the other hand anchor free nodes are the one 

without GPS [5]. Here nodes find their positions in the 

system using degree estimations between them. Each sensor 

in the technique creates its own specific neighborhood 

coordinate system by assuming itself as the starting point of 

this coordinate system and choosing two non-collinear one-

hop neighbors to structure axes. By then the places of one-

hop neighbors are handled as requirements dictates. At long 

last it can act on coordinate system to get the node's position 

in a request to characterize a worldwide technique system. 

No less than three noncollinear signal hubs are obliged to 

confine the hubs in two estimations. In the event that three 

dimensional headings are required, no fewer than four non-

coplanar signals must be accessible [18, 19]. 

C. Range-Free Localization 

In range-free localization, there is no supposition about the 

accessibility of supreme point-to-point distance estimated 

between sensor nodes. In this way, the location of sensor 

nodes is evaluated by exploiting the radio availability 

information or the detecting abilities of every sensor. These 

calculations may require some reference without nodes. 

Range-free networks are distance vector (DV) hop, hop 

terrain, centroid system, APIT, and slope calculation. Range-

free networks utilize radio availability to convey location 

information between sensor nodes. Answer for the range-free 

localization depends just on the information of reveived 

messages that are being sent from the reference nodes to all 

other sensor nodes [20, 21]. 

D. Range-Based Localization 

Range-based strategies are based on distance estimation 

and edge estimation.  Some of the most imperative networks 

that are utilized as a part of range based neighborhood 

localization are gotten flag quality sign (RSSI), point of 

arrival (AOA), time distinction of landing (TDOA), and time 

of arrival (TOA). 

RSSI [3] has been proposed for equipment obliged 

networks. The quality of flag got by the node is utilized to 

quantify its distance from flag source in RSSI. The principle 

hindrance is in real condition the flag gets hindered by 

commotion, messes and receiving wire sort, causing a high 

mistake in localization. The quality of flag got by the node is 

utilized to estimate its distance from flag source. More 

noteworthy the distance, bring down the quality of flag when 
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it lands to node. The quality of flag debilitates as the reverse 

of square distance, hypothetically [20, 21]. 

 

V. MEASUREMENT NETWORKS 

A. Trilateration is essentially a method that utilizations 

distance between one obscure sensor node and three 

anchor sensors to evaluate the obscure sensor node 

location. An un-localized sensor location is one of a kind, 

when no less than three anchor nodes are associated with 

it in a 2-D space. The coordinate location of the un-

localized sensor is recognized by finding the point where 

three circles cross each other, as shown in Fig.3. In the 

event that it contains blunder, the point where three 

circles converge may not be a solitary point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.3 Triangulation 

B. Triangulation is basically a method that utilizes distances 

between one obscure sensor node and three anchor 

sensors to appraise the obscure sensor node location. An 

un-localized sensor location is interesting, when no less 

than three anchor nodes are associated with it in a 2-D 

space. The technique location of the un-localized sensor is 

recognized by finding the point where three circles cross 

each other, as shown in Fig.4. In the event that it contains 

blunder, the point where three circles converge may not 

be a solitary point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.4 Trilateration 

C. Multilateration An un-localized sensor node location may 

likewise be figured with multilateration with its 

detachment to more than three anchor sensor node. The 

assessed sensor node location by the multilateration 

localization technique is the one that limits the whole of 

squared distances between conjectured sensor locations to 

all the anchor locations. For instance, in Fig.5, following 

capacity can be used to process the location (x, y) of node 

S [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.5 Multilateration  

VI. MATERIALS AND METHOD 

The algorithms used for WSN localization were 

highlighted and three of most common algorithms in the 

localization process were selected. Various scenarios were 

adopted to compare the performance between the algorithms 

used. In this work, range-based WSN localization approaches 

were chosen, because compared to range-free, range-based 

can fulfill high accuracy in the localization despite high 

complexity of implementation. Below, the methods used in 

this study for localization purpose are listed. 

A. Received Signal Strength Indication (RSSI) 

The obtained signal power (RSS) is a way to determine the 

location of a target tool. Relying on a route loss model, the 

distance between two nodes can be expected by measuring 

the power of the received signal at one terminal.  

To estimate the positioning area of a target node in 3 

dimensions (3D) the device desires as a minimum four or 

more reference nodes with known coordinates. The 

transmitter forwards control channels or beacon indicators 

and the target node receives these signs and process them. 

The measurements of the received signals which might be 

collected and addressed may be used to decide the position 

region of a target node [23]. 

 All radio alerts suffer from phenomena called unfastened 

space loss [4] in which the signal turns into weaker as a 

feature of distance squared when propagates in the area, in 

keeping with Fries Equation (1): 

 

𝑃𝑟 =
𝑃𝑡𝐺𝑡𝐺𝑟𝜆2

(4𝜆)2𝑑2
                                   (1) 

 

where Pr is the obtained energy of the tool, Pt is the 

transmitted power, Gt and Gr  are the antenna benefit of the 

transmitter and receiver, λ (Equation 2) is the carrier 

wavelength it's miles same to:     

     

λ =
𝑓

𝑐
                                                    (2) 

where λ is wavelength of the signal, c is the velocity of the 

light, and ƒ is the service rate of the signal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 6 RSSI method 
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The estimation of the position of a goal may be calculated 

the usage of the information obtained from the radius of 

circles, which signifies the distance among reference nodes 

and the vacation spot node.  The main idea is that if the 

harmonics of 𝑖 reference nodes had been known as (x1,y1), 

(x2 , y2) ,…, (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), in Fig.6 and their distance from target 

node n became d1,d2, …,di, (Equation 3) and the following 

procedure with coordinate (x , y) of the target node [24,27]. 

 

{
(x1 − x)2 + (y

1
− y)2 = d1

2

(x2 − x)2 + (y
2

− y)2 = d2
2        (3) 

 

On the solving above equations, we can get the value of 

U(x, y) and U(x', y'), so we calculate Mean Square Error 

(MSE) to measure distances of estimated node coordinates 

(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) and the actual node coordinates (x, y), for 𝑖 = 1, 2, 3... 

N , using the Euclidian distance mentioned on the Equation 

4: 

 

 

Errorrss = √(x − x′)2 + (y − y′)2 (4) 

 

B. Time of Arrival (ToA) 

The time of arrival method is based on time difference 

estimation between receiver and sender. By measuring the 

time taken in one sided communication between sender and 

receiver, distance is estimated. It has to be taken care that 

both must be in time synchronization.   

 

Locating Position based on TOA is based on combining the 

time of arrival estimate measured at several receivers by one 

transmitter. Fig.7 demonstrates this [24, 25, 27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.7 ToA method 

 

The time of flight (TOF) (ti) estimate is used to calculate 

the distance (di) between transmitter and receiver by using  

Equation 5: 

 

di = (ti − to )c       where i = 1,2,3  (5) 

 

Where c is the speed of light, ti is the TOF, to  is the actual 

time instant at which the transmitter device starts 

transmission and di is the distance between the transmitter 

and the receiver. 

 

 To get location of target node, coordinates are found out 

using Equations 6-9 [27]: 

 

di
2 = xi

2 + yi
2                                       (6) 

 

d1
2 = x0

2 + y0
2                                    (7) 

 

d2
2 = (x2 − x0)2 + (y2 − y0)2         (8) 

 

d3
2 = (x3 − x0)2 + (y3 − y0)2         (9) 

 

On the solving above equations, we can get the value of 

U(x, y) and U(x', y'), so we calculate Mean Square Error 

(MSE) to measure distances of estimated node coordinates 

(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) and the actual node coordinates (x0, y0), for 𝑖 = 1, 2, 

3... N, using the Euclidian distance mentioned on the 

Equation 10 

 

ErrorToA = √(x − x′)2 + (y − y′)2 (10) 

 

C. Angle of Arrival (AoA) 

Angle of arrival is the angle between propagation direction 

of incident wave and some reference direction. This is also 

called orientation. This reference direction is always 

considered north and orientation is considered in a clockwise 

direction from North. The AOA method uses antenna array at 

each sensor node. The AOA method is very precise and 

accurate due to capability of receiving signal by each antenna 

in the array. The localization of a node by using the 

information by these antennas is calculated by triangulation 

method [25-27]. 

 

The target node has coordinates (x,y) and with receiver 

signal has (xi,yi). The orientation angle formed between them 

is φ_i. This angle will be angle of arrival which is defined as 

the Equation 11: 

 

tan φi =
y − yi

x − xi
             (11)  

 

The target node co-ordinates can be determined by using 

these set of Equations 12-13: 

 

x =
R tanφ2

tanφ2 − tanφ1

   (12) 

 

y =
R tanφ2tanφ1

tanφ2 − tanφ1

   (13) 

 

where R is the distance between the two reference stations 

N1 and N2. φ1 And φ2 are the angles of arrival at two 

reference nodes. x, y are the coordinates of the target node. 

Fig.8 shows the AOA method. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.8 AOA method 
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Mean Square Error (MSE) is calculated to measure 

distance between actual nodes and estimated nodes 

coordinates, using the Euclidian distance mentioned on the 

Equation 14: 

 

ErrorAoA = √(x − x′)2 + (y − y′)2 (14) 

 

VII. RESULTS 

In this section, simulation results are shown and analyzed. 

The performance evaluation focuses on the calculation of 

Mean Square Error (MSE) and calculation of processing time 

of the algorithms investigated. RSSI, ToA, and AoA schemes 

are evaluated and compared with each other through 

MATLAB simulation. A different number of nodes (5, 21, 

60, 96,140) are deployed in a sensor field of a 2-dimensional 

region with (7m×7m, 10m×10m, 20m×20 m, 40×40m square 

units).  

In our scenarios, we used four anchor nodes which are 

steady on the network corners in a square shape and whose 

positions are already known. The unknown nodes are 

deployed in a grid shape in different densities and each 

unknown nodes calculates the position by these algorithms 

above schemes.  

 

There are two divided cases to show results summary as 

exhibited below: 

A. Case one, Comparison of Mean Square Error 

(MSE) 

 

In the table below we can see the simulation results of the 

localization error rate and the AOA is the best one in terms of 

MSE value. 

 
Table 1. : Summary of comparison (MSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.9 density of nodes and Average of error (MSE) 

 

Fig.9 above shows compares the average localization error 

(MSE) vs. density of nodes.  

 

 

B. Case two, Comparison of computation time 

 

The table below shows the simulation results of the 

processing time and the RSSI gives better performance 

compared to the other algorithms. 

Table 2. : Summary of comparison computing time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.10 density of nodes and computing time 

Fig.10 above shows compares the average computing time 

vs. density of nodes.  

VIII. DISCUSSION 

After analyzing the results of all experiments the 

localization algorithms and running them in different density 

of nodes and the network size, the following conclusions are 

obtained: 

a. AoA & ToA Algorithms are more accurate in 

different densities node & size networks and have 

less mean square error (MSE) than nearest. 

 

b. AoA & ToA algorithms are very efficient in terms od 

Mean square error (MSE) when using a large density 

nodes. 

 

c. RSSI algorithm produces higher mean square error 

(MSE) than AoA & ToA algorithms. 

 

d. RSSI algorithm has the least computing time in 

different densities. 

IX. CONCLUSION 

This paper gives a brief idea about the recently popular 

WSN localization techniques since the sensor node’s location 

is very important in most applications. We presented the 

various localization algorithms which are commonly used in 

WSN localization. These algorithms are evaluated in terms of 

Mean Square Error (MSE) and the processing times. It was 

seen that in the results from the first case the AoA algorithm 

has less MSE value compared to the RSSI and ToA 

algorithms. While the RSSI algorithm generally requires less 

compuation time compared ToA and AoA algorithms. It can 

be concluded that the AOA is suitable for applications that 

need high accuracy, while the RSSI gives better performance 

in the time critical applications 

Scenario 

m2 

MSE Error 

RSSI TOA AOA 

7×7m2 Medium Low Low 

10×10m2 Medium Low Low 

20×20m2 Medium Low Low 

40×40m2 Medium Low Low 

Scenario 

m2 

Computation Time 

RSSI TOA AOA 

7×7m2 Low Medium High 

10×10m2 Low Medium High 

20×20m2 Low Medium High 

40×40m2 Low Medium High 
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Özet – Bu çalışmada, haberleşme cihazlarının (telefon, tablet, bilgisayar)  kullanımı için ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin 

temini güneş enerjisi kullanılarak sağlanmaya çalışılmıştır. Elektrik enerjisinin olmadığı ortamlarda bu elektronik cihazlar 

tasarlanmış olan taşınabilir bir çanta ile şarj edilebilmektedir. Çanta depolamalı bir sistem halinde tasarlanmış olup güneşin 

olduğu zamanlardaki güneş enerjini depolayabilmektedir. Bu sayede geceleri ya da havanın kapalı olduğu durumlarda bu 

imkândan faydalanılabilmektedir. Depolama aşamasında kullanılacak olan akümülatörün panelden enerji alabilmesi ve aküden 

telefon şarj edilebilmek için regülatör devreleri tasarlanmıştır. Gerçekleştirilmiş olan bu çalışma sayesinde elektriğin olmadığı 

ülkelerde, dağ ve kamp alanlarında elektrik ihtiyacı sağlanacak olup insan yaşamı kolaylaştırılmaya çalışılacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler – Güneş Paneli, Yenilenebilir Enerji, Akümülatör, Yükseltici Devre, Regülatör Devresi 

 

Abstract – In this study, the supply of electrical energy needed for the use of communication devices (telephone, tablet, computer) 

was tried to be provided using solar energy. In environments where there is no electrical energy, these electronic devices can be 

charged with a designed portable case. The bag is designed as a storage system that can store solar energy when it is sunny. It is 

possible to use this opportunity when the nights or the weather is closed. The regulator circuits are designed during the storage 

phase of the accumulator, which will be used to receive energy from the battery in order to charge the phone from the panel. In 

countries without electricity, the need of electricity will be provided to facilitate human life at mountain and camping areas by 

this work. 

 

Keywords – Solar Panel, Renewable Energy, Accumulator, Booster Circuit, Regulator Circuit 

 

 

I. GİRİŞ 

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte gelişmiş 

ülkelerin tüm alanlarında enerjiye duyulan gereksinim 

artmaktadır. Bundan dolayı enerji ülkeler arasında stratejik bir 

değer haline gelmiş olup, ülkelerin gelişmişlik seviyeleri enerji 

üretim ve tüketim miktarlarına göre belirlenmektedir [1]. 

Dünyada kullanılan enerjinin yaklaşık olarak %90’ı fosil 

kaynaklardan sağlanmaktadır. Bunların arasında 

petrol %35’lik bir oranla en büyük paya sahiptir. Fosil 

kaynakların çevreye verdikleri zararın artması, kaynakların 

tükenmekte olması ve ülkelerin dışa olan bağımlılıklarının 

artmasından dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru 

yönelinmiştir [2], [3]. 

Yenilenebilir enerji kaynakları düşük maliyetli, 

yenilenebildikleri için tükenmez ve çevreyle insan sağlığı için 

bir tehdit oluşturmazlar. Yenilenebilir enerji kaynakları 

içerisinde diğer enerji kaynaklarına göre daha az maliyet ve 

bakım gerektiren güneş enerjisi daha çok tercih edilmektedir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi olan güneş enerjisi 

diğer enerji kaynaklarına nazaran daha az maliyet ve bakım 

gerektirdiği için daha çok tercih edilir hale gelmiştir [4]. Bu 

enerji günümüzde konutların ısıtılması ve soğutulmasında, 

yemek pişirmede, sıcak suyun elde edilmesinde, tarımsal 

teknoloji alanında, tarım ürünlerinin kurutulmasında, deniz 

suyundan tatlı ya da tuzlu su üretilmesinde, güneş pillerinde, 

ulaşım ve iletişim araçlarında, otomasyonda ve elektrik 

üretiminde kullanılmaktadır [5],[6]. 

Bu çalışmada güneş enerjisi yardımıyla tablet, cep telefonu 

gibi teknolojik aletlerin şarj edilebilmesi amaçlanmıştır. 

Güneşten gelen ışınlar güneş panelleri yardımıyla elektrik 

enerjisine dönüştürülmüştür. Ayrıca güneş ışığının olmadığı 

durumlarda da akümülatörde (akü) depolanan enerjinin 

kullanılması sağlanmıştır. Bu sayede bireylerin günlük 

kullanımları için gerekli olan elektrik enerjisinin kısmen de 

olsa temin edilebilmesi arzu edilmiştir. 

II. MATERYAL VE METOT 

A. Çanta Seçimi 

Tasarlaması yapılacak olan çantanın kullanımını en iyi 

şekilde gerçekleştirebilmek için pek çok özellik göz önüne 

alınmıştır. Tablo 1’deki özellikler göz önüne alındığında sırt 

çantasının en ideal çanta tipi olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 1. Çanta Tipi Seçiminde Göz Önüne Alınan Kriterler 

Çanta 

Tipi 

Maliyet Kullanılabi-

lirlik 

Boyut Görünüm İç 

hacim 

Sırt 

çantası 

+ + + + + 

Kamp 

çantası 

- - + - + 

Bayan 

çantası 

+ + - + - 

PC 

çantası 

+ + - + - 

Bavul + - + - + 

Para 

çantası 

+ + - - - 
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B. Güneş Panelleri 

Güneş panelleri sahip olduğu silikon hücreleri ile üzerine 

düşen güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren 

modüler yapılardır. Fotovoltaik sistemin en önemli elemanı 

olan paneller üzerine ışık düştüğünde panel uçlarında doğru 

akım meydana gelir [7]. Monokristal, polikristal ya da amorf 

yapıda olabilen güneş panellerinin verimleri %5 ile %20 

arasında değişmektedir [8]. Çalışmada daha yüksek verime 

sahip olmasından dolayı monokristal tipteki paneller 

kullanılmıştır. Çantanın ön iç kısmına yerleştirilmiş olan 

panellerin boyutu 36x24cm’dir. Şekil 1’ de panelin çantaya 

yerleştirildiği şekli gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Panelin çantaya yerleştirilmesi 

C. Akümülatör (Akü) 

Akü elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak içine 

depolayan ve gerektiğinde kimyasal enerjiyi elektrik enerjisi 

olarak aktaran bir cihazdır [9]. Tasarlanan güneş enerjili çanta 

sayesinde panelin güneşten aldığı ışık ile enerjiye olan ihtiyaç 

karşılanabilmektedir. Fakat geceleri panelin enerji üretmek 

için ihtiyaç duyduğu güneş ışığı olmadığı için herhangi bir 

akım veya gerilim elde edilememektedir. Bunun önüne 

geçebilmek adına tasarlanan sisteme bir akü eklenmiştir. 

Böylece güneşten gelen ışığın olmadığı yerlerde aküde 

toplanan enerjinin kullanılması sağlanmıştır. Çalışmada 

kullanılan akü 12 Volt, 2,3 Amper kuru tip aküdür. Bu tip 

akülerin bakım gerektirmemesi ve diğer akü çeşitlerine göre 

daha küçük ve hafif olmasından dolayı çalışmada 

kullanılmıştır. Çantaya yerleştirilmek için kullanılan akü 12x5 

cm boyutundadır.  

D. Regülatör Devresi 

Güneş panelinden elde edilen 17-22 V’luk doğru akım 

(DC) gerilimi aküye direkt olarak verilememektedir. Çünkü 

akünün doldurulması için sabit bir gerilime gereksinim 

duyulmaktadır. Bu noktada bir regülatör devresine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bunun için tasarlanan devrede LM358 

entegresi gerilim kontrolünü sağlamakta olup akü dolduğunda 

diyot ile akımın geri akması engellenmektedir. Şekil 2’de 

tasarlanan regülatör devresi gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. Regülatör devresinin görüntüsü 

E. Panel Çıkışına Bağlanacak Telefon ve Tablet Bilgisayar 

Şarj Devre Tasarımı 

Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar DC 5 V ile şarj 

edilmektedir. Bundan dolayı tasarlanmış olan sistemde 

panelden gelen 17-22 V arasında değişen gerilimi, 5 V’luk 

çıkış gerilimine düşürecek olan bir devreye ihtiyaç 

duyulmuştur. Tasarlanan devrede regülatör özelliğine sahip 3-

40 V arası çalışabilen MC34063 entegresi kullanılmıştır. 

Entegre ve çıkışa bağlanan direnç değerleri sayesinde devre 

çıkışında 5 V’luk bir DC gerilim ve 300 mA akım elde 

edilmiştir. Ayrıca entegrenin bir diğer özelliği olan soğuk şarj 

sayesinde devrede herhangi bir ısınma gerçekleşmemiştir. 

F. Akü Çıkışına Bağlanacak Telefon ve Tablet Bilgisayar 

Şarj Devre Tasarımı 

Tasarlanan devre güneş paneline bağlanan devre ile aynıdır. 

Fakat burada var olan farklılıklardan biri devrenin daha kararlı 

çalışabilmesi için farklı direnç değerlerinin kullanılmasıdır. 

Diğeri ise bireyin telefon şarj devresinin sağlıklı bir şekilde 

çalıştığını teyit edebilmesi için eklenmiş olan görsel ışık yayan 

diyottur (led). Eklenen bu led devreye enerji geldiği anda 

yanmaya başlayacaktır. Ayrıca bireyin şarj kablosunu kolay 

kullanabilmesi için çıkış gerilimi olan DC, 5 V’luk bir USB ye 

verilmiştir. Bu sayede USB bağlantısı olan tüm kablolarla şarj 

edilebilmesi için kolaylık sağlanmıştır 

G. Güneş Enerjili Çanta Projesinin Gerçekleştirilmesi 

Devre için gerekli olan elemanlar, çanta ve diğer 

malzemeler hazırlandıktan sonra panel çantaya 

yerleştirilmeden önce sistemin çalışması kontrol edilmiştir. 

Bunun için devreler, panel ve akü birbirine bağlandıktan sonra 

istenen hedefe uygunluğu kontrol edilmiştir. Şekil 3’te 

sistemin tasarımdan önce test edilen son hali gösterilmiştir. 

 

 

a) Panelin çıkışından alınan 20 V civarı gerilimi 5 V’a düşüren 
devrenin denenmesi 

 

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 85



Şenyer Yapıcı et al., Güneş Enerjili Çanta, ISMSIT 2017, Tokat, Turkey 

 

b) Oluşturulan devre yardımıyla telefonun şarj edilmesinin gösterimi 

 

c) Panelden alınan gerilimi 13.2 V’a düşürecek devrenin denenmesi 

Şekil 3. Sistemin çanta haline getirilmeden önce denenmesi 

Deneme işlemi gerçekleştirildikten sonra bütün elemanlar 

çantaya monte edilerek amaçlanan tasarım gerçekleştirilmiştir. 

Tasarlanan sistem sayesinde bireylerin günlük kullanımları 

için gerekli olan elektrik enerjisi kolay bir şekilde temin 

edilebilmiştir. Çantanın kullanıma hazır hali şekil 4’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 4. Güneş enerjili çantanın kullanıma hazır hale getirilmesi 

III. SONUÇLAR 

Tasarlanan güneş enerjili çantada bulunan monokristal 

güneş panelleri sayesinde gün ışığı enerjisinin elektrik 

enerjisine dönüştürülmesi sağlanmıştır. Bu sayede bireylerin 

günlük kullanımları sırasında elektrik enerjisine olan 

ihtiyaçları kısmen de olsa karşılanması arzu edilmiştir. 

Çalışmada gün ışığından elde edilen elektrik enerjisi, gün 

ışığının olmadığı akşam saatleri veya kötü hava koşulları gibi 

durumlarda kullanabilmek için bir akü aracılığıyla 

depolanmıştır. Tasarlanan regülatör devresi sayesinde akünün 

şarj edilmesi sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, tasarlanan 

devrenin akümülatörden bağımsız olarak çalışabilmesi 

amacıyla bir çıkış devresi de gerçekleştirilmiştir. Böylelikle 

kullanıcıya gün ışığından elde edilen enerjiyi hava şartlarından 

bağımsız olarak yararlanma imkânı sağlanmıştır. 

IV. TARTIŞMA 

Gerçeklenen bu çalışma yenilebilir enerji kaynaklarından 

biri olan güneş enerjisinin giydirilebilir teknolojide de 

kullanılabileceğini göstermiştir. Bunun yanı sıra elektrik 

enerjisinin bulunmasının zor olduğu dağ, yayla, kamp ve 

benzeri alanlarda kullanıcıların temel elektrik ihtiyaçları gün 

ışığından yararlanılarak karşılanabileceği ortaya konmuştur. 
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ÖZET: Teknolojinin ve globalleşmenin hızlı bir gelişim göstermesi sonucu hizmet kalitesinin çağımızda önemi artmıştır. Global 

rekabet ortamında, toplumun ve iş dünyasının bekleyişlerini karşılayabilecek nitelikte öğrencilerin yetiştirilmesi giderek önem 

kazanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında ülke kalkınmasının sağlanması ve toplumsal refah düzeyinin artırılması için öğrencilerin 

yetiştirilmesinde okullarda sunulan eğitimin kalitesi oldukça büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada Sakarya ilinde özel ve devlet 

okullarında, okulun sunduğu hizmetlere ilişkin beklenen hizmet ile algılanan performans arasındaki farkı belirleyebilmek için 

hizmet kalitesi ölçüm yöntemi olan SERVQUAL yönteminden faydalanılmıştır. Yüz yüze anket yöntemi ile toplanan veriler analiz 

edilerek eğitim hizmetlerine ilişkin beklenen ve algılanan performans düzeyleri karşılaştırılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, hizmet, hizmet kalitesi, SERVQUAL metodu 

 

The Measurement Of The Service Quality In Education: An Application 

In Sakarya 
 

ABSTRACT: The importance of the service quality has increased because of the rapid development of the technology and 

globalization. In the global competition environment, teaching of the students that can provide the expectations of the society 

and the business world is becoming important gradually. When viewed from this aspect, the quality of the education given in 

the schools is so important to provide the country development and to increase the level of the social wealth. In this study, 

SERVQUAL method that is one of the service quality measurement method is used to determine the difference between the 

expected service and the perceived performance of the services given in the state and private schools in Sakarya. The expected 

and perceived performance levels relating to education services are compared by analyzing the collected data through the face 

to face questionnaire method. 

 

Keywords: Education, service, service quality, SERVQUAL method 

 

 

I. GİRİŞ 

Eğitim, bireylerin yeteneklerinin kendi ihtiyaçları ve 

toplumun amaçlarına göre gelişmesi, davranışlarına yön 

vermesidir. Bu genel tanım ile eğitim bir toplumu oluşturan 

bütün unsurları kapsamaktadır. 

Eğitimde amaç; değişen dünyaya, gelişen teknolojiye ilgili, 

çevre ve topluma karşı duyarlı, kollektif çalışma bilinci olan, 

sorumluluk sahibi, verimli, üretken, iletişimi güçlü ve sorun 

çözme yetenekleri olan bireyler yetiştirmektir. 

Eğitim hizmetlerinde en temel unsur öğrencidir. Eğitim 

hizmetlerini kolaylaştıran ulaşılabilir kılan her türlü fiziki 

şartlar ve toplumsal bağlardır. Bu unsurlar ve toplumsal bağlar 

eğitim kurumların görünüşünü etkilemektedir. 

Eğitimde istenilen sonuçları elde etmek için sürekli 

iyileştirmelerin yapılması ve eğitimin pratik işleyişine 

uyarlanması gerekir. Günümüzde öğretici odaklı yaklaşım 

önemini yitirmiş öğrenci merkezli eğitimle daha iyi sonuçlar 

elde edileceği görülmüştür. Öğrencinin aktif olarak eğitim 

sürecine dâhil edilmesi; araştırmanın, düşünmenin ve 

sorgulamanın eğitim anlayışı üzerindeki etkisini artırmış, 

eğitim problemlerine işbirlikçi bir çözüm önerisi sunarak 

nitelikli birey olmanın yolunu açmıştır [1]. 

Eğitim sistemi, bireyleri toplum yaşamına, meslekler 

dünyasına hatta ileri eğitime hem bilgi hem de ahlaki alanda 

hazırlamaktadır [2]. Bu nedenle toplumun ve iş dünyasının 

beklentilerini karşılayacak insan kaynaklarını 

yetiştirilmesinde öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. 

Çağımızda ülke ekonomilerinin büyük bir bölümü hizmet 

işletmelerinden oluşmaktadır. Hizmet işletmeleri, teknolojinin 

ve globalleşmenin hızlı gelişim göstermesi nedeniyle hizmet 

kalitesi kavramı üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Hizmet kalite 

düzeyinin belirlenebilmesi için müşterilerin beklentilerinin 

karşılanması gerekmektedir. 

Bir hizmet işletmesini diğerlerinden farklı kılan en önemli 

özelliklerden birisi, rakiplerden daha yüksek kalitede hizmet 

üretmesi ve sunmasıdır. Eğitim hizmetlerinde en önemli unsur 

öğrencilerdir. Eğitimde verimli uygulamaların kökleşmesi 

öğretmenlere bağlıdır. Eğitimde yapılan çalışmaların sürekli 

değerlendirilerek,  hayata geçirilmesi gereklidir. 
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Araştırmanın temel amacı, Sakarya ilinde özel ve devlet 

okullarında çalışan öğretmenlerin eğitimin kalitesi 

konusundaki görüşlerinden hareketle incelenen kalite 

beklentileri düzeyini tespit etmek, kurumda algılanan 

aksaklıkları belirleyerek, değerlendirme sonucu elde edilen 

bilgileri sunmak, bu bilgiler ışığında verilen eğitimin kalite 

düzeyinin yükseltilmesi konusunda önerilerde bulunmaktır. 

II. EĞİTİMDE HİZMET KALİTESİ 

Hizmet kavramı her alanda yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Bu nedenle farklı algılamalar karşımıza 

çıkmaktadır. Literatürlerde karşılaştığımız bazı tanımların bir 

listesi verilmiştir [3]. 

• Hizmet, özde elle tutulmayan, bir kurulusun veya 

kişinin başka birine sunduğu aktivite veya yarardır ve sonuçta 

hiçbir şeyin sahipliği ile sonuçlanmaz. 

• Hizmet, bir başkası için çalışma performansıdır. Bu 

hizmet son müşteriye, aracıya veya her ikisine de sağlanabilir. 

• Hizmet, ihtiyaçlarımızı tatmin eden ve maddi 

olmadıkları için mal diyemeyeceğimiz şeylerdir. 

• Hizmet, üretildiği anda, doğrudan alıcıya değer 

aktaran elle tutulmayan bir üründür. 

• Hizmet, ayrı ayrı tanımlanabilen, başka mal ya da 

hizmetin satısına bağlı olmaksızın ve bir isteği karşılamak için 

sunulan soyut etkinliklerdir. 

 

Bu tanımlarda belirlenen tüm özellikler göz önüne alınarak 

hizmeti kavramını; “İnsanların yaşam sürecinde yer alan temel 

ihtiyaçlar, gereksinim duydukları her şey,  hiçbir zaman 

vazgeçemeyecekleri tatminler” şeklinde tanımlayabiliriz [4]. 

 

Hizmet kalitesi tanımı konusunda literatürlerde tam bir 

görüş birliği sağlanamamıştır. Fakat hizmet kalitesi genel 

olarak müşterinin hizmet hakkında beklentilerini 

karşılanmasına bağlanmıştır. Beklenti kavramı bu nedenle 

göreceli olmaktadır. Hizmet kalitesinin en kabul görmüş 

tanımını şöyle yapılabilir: “Hizmet kalitesi, verilen hizmetin 

müşteri beklentilerinin ne kadarını karşılayabildiğinin bir 

ölçüsüdür. Kaliteli hizmet vermek ise müşteri beklentilerinin 

karşılanabilmesidir” [5]. 

 

 

Kalite kavramı eğitim hizmetlerinde ilk uygulanmaya 

başladığında çok açık ve anlaşılır değildi. Eğitimde kalite 

algısı genel olarak kalite algısına benzemektedir. Böylelikle bu 

kavram “eğitimde mükemmellik”  olarak tanımlanmıştır. 

Hizmet sektöründe herkes müşteridir. Bu nedenle eğitimde 

müşterileri sınıflandırmak gerekir. Eğitim kurumlarında 

öğretmen, öğrenci, anne-baba, toplumdaki herkes yer alır.  

 

Eğitim kurumları, öğrencilerin yaşantılarında önemli bir 

yere sahip oldukları, ergenlikten yetişkinlik rollerine geçiş 

sürecini kapsayan ve ilerideki hayatlarında başarılı bir birey 

olup veya olmamalarının temellerinin büyük bir kısmının 

oluşturulduğu yerlerdir. Eğitimin ise, en önemli unsuru, eğitim 

kurumlarının birincil iç müşterisi olan öğretmenler değişimin 

öncüsü olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin 

eğitim kurumlarından beklenti ve algı düzeylerinin 

araştırılması, öğrencilerin ve eğitim kurumlarının gelişiminde 

ilerlemesinde önemli rol oynayacaktır. 

 

III. MATERYAL VE METOT 

Hizmetlerinin kalitesinin belirlenmesi soyut bir süreçtir. 

Müşterilerin somut bir ürün hakkında görüşlerini belirtmesi 

hizmetlerde mümkün olmamaktadır. Bu nedenle hizmetlerin 

kalitesinin belirlenmesi için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. 

Bu yöntemlerden en yaygın kullanılanı Parasuraman ve 

arkadaşları tarafından geliştirilen SERVQUAL hizmet kalitesi 

ölçüm metodudur. 

 

Bu araştırmada, hizmet kalitesinin boyutlarını belirlemek 

için Servqual yöntemi kullanılmıştır. Servqual metodu 

Parasuraman, Zeithmal ve  Berry tarafından 1990 yılında 

Amerika’da geliştirmiş ve bu yöntemin her sektörde 

uygulanabileceği belirtilmiştir.  

 

Servqual metodolojisi temel olarak müşteri beklentileri ile 

algılarının belirlenmesi ve bu iki faktör arasındaki farkın 

bulunması sonucuna dayanır. Parasuraman ve arkadaşlarının 

araştırmalarında hizmet kalitesinin beş boyutunun bulunduğu 

belirtilmektedir. Bunlar; 

• Fiziksel Özellikler: İşletmenin hizmet sunumundaki 

bina, araç gereç ve personel görünümü, 

• Güvenirlilik: Söz verilen bir hizmeti doğru ve 

güvenilir bir şekilde yerine getirebilme yeteneği, 

• Heveslilik: Müşteriye yardım etme ve hızlı hizmet 

verme istekliliği, 

• Güven: Çalışanların bilgili ve nazik olmaları ve 

müşterilere güven duygusu uyandırabilme becerileri, 

• Empati: Çalışanların kendilerini müşterilerin yerine 

koyması ve müşterilere kişisel ilgi göstermesidir [6]. 

 

Bütün geliştirilmiş modellerde olduğu gibi Servqual’ in 

tasarımcıları da bu yöntem için belirli bir metodoloji 

belirlemişlerdir. Hizmet kalitesinin müşterinin hizmet algıları 

ile beklentileri arasındaki fark olduğunu savunan Parasuraman 

ve arkadaşları, Servqual için öncelikle müşterinin algı ve 

beklentilerini nasıl ölçecekleri üzerinde çalışmışlardır [5]. 

Çalışmalar sonucunda 22 maddeden ve 5 boyuttan oluşan bir 

anket tasarımı elde etmişlerdir. Deneklere yedili likert 

ölçeklerinden oluşan  (1 Kesinlikle Katılmıyorum, 7 

Kesinlikle Katılıyorum) sorular sorulmuş ve bu maddelere 

puan vermeleri istenmiştir. 

Servqual puanı sırasıyla aşağıdaki gibi hesaplanır: 

“Servqual Puanı(SP) = Algı Puanı(A) – Beklenti Puanı(B)” 

 

Hizmet kalitesi ölçümü sonucunda üç durum ortaya çıkar; 

1) Beklenen Kalite > Algılanan Kalite => Düşük Kalite 

2) Beklenen Kalite < Algılanan Kalite => Yüksek Kalite 

3) Beklenen Kalite = Algılanan Kalite => Doğru Kalite 

Bu çalışmada, hizmet işletmeleri grubunda yer alan eğitim 

kurumlarının hizmet kalitesinin, eğitim kurumlarında görev 

yapan öğretmenlerin gözüyle değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma kapsamındaki öğretmenlerin, 

çalıştıkları okul ile mükemmel okul arasındaki hizmet kalitesi 

farkını belirlemek için karşılaştırmalı analizler yapılmıştır.  

 

Araştırmanın evrenini Sakarya il merkezindeki kamu ve 

özel eğitim kurumları oluşturmaktadır. Araştırma için il 

merkezindeki dört özel okul ve dört devlet okulu seçilmiştir. 

Bu iki grup okulun her birinden 75 olmak üzere toplam 150 

öğretmen seçilmiş ve bu kişilerle yüz yüze anketler yapılarak 

toplanan veriler araştırmaya dâhil edilmiştir.  
 

IV. SONUÇ 

Analiz verileri Parasuraman ve arkadaşlarının belirlemiş 

olduğu anket yapısı ve maddeleri ile gerçekleştirilmiştir. 
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Uygulama alanına göre bazı anket sorularında düzeltmelere 

gidilmiştir. Anket formu iki grup sorudan oluşturulmuştur. 

Birinci grup sorular; ankete katılan öğretmenlerin demografik 

özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. İkinci grup 

sorular; ankete katılan öğretmenlerin, eğitim kurumundan 

beklentileri ve bu beklentilerin önem derecelerinin belirlemesi 

amacıyla oluşturulmuştur. Örnekleme yöntemi olarak kolayda 

örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Uygulama 150 anketle 

gerçekleştirilmiştir. 

 
Tablo 1. Devlet Okullarında Cinsiyet Değişkeni 

 

 Frekans Yüzde 

 kadın 38 50,6 

erkek 37 50,4 

Topl

am 
75 100,0 

 

 
Tablo 2. Özel Okullarda Cinsiyet Değişkeni  

 Frekans Yüzde 

 kadın 45 60 

erkek 30 40 

Topl

am 
75 100,0 

 
Tablo 3. Devlet Okullarında Yaş Değişkeni 

 Frekans Yüzde 

 25 ve altı 3 3,4 

26-35 29 38,6 

36-45 31 42 

46 ve üzeri 12 16 

Toplam 292 100,0 

 

 
Tablo 4. Özel Okullarda Yaş Değişkeni 

 Frekans Yüzde 

 25 ve altı 7 8 

26-35 37 48 

36-45 23 29,33 

46 ve üzeri 8 9,33 

Toplam 75 100,0 

 

Anketler ile elde edilen, beklenen ve algılanan kalite 

cevapları Excel programında Servqual metodolojisi 

programlanarak, devlet okulları ve özel okullar için Servqual 

puanları hesaplanmıştır. Bu verilerden elde edilen beklenti ve 

algı puanlarının ortalamaları her bir hizmet kalitesi boyutu için 

Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Devlet Okulları Öğretmenlerinin Okullarından Algıladıkları ve 

Bekledikleri Hizmetlerin SERVQUAL Boyutlardaki Ortalamaları. 

Servqual skorlarının sonuçları bakımından bütün boyut 

skorları negatif çıkmıştır. Belirlenen sonuçlara göre, beklenen 

hizmet algılanan hizmetten daha büyüktür. Beklenen hizmetin 

algılanan hizmetten büyük olması durumunda kalite düşük 

seviyededir ve müşterilerin beklentileri yeterli derecede 

karşılanamıyor demektir. Devlet okullarının sağlamış olduğu 

hizmete yönelik olarak en yüksek olumsuz algı “Fiziksel 

özellik” boyutunda çıkmıştır. Bu sonuç söz konusu hizmet 

boyutlarında algı ve beklenti arasındaki farkların diğer hizmet 

boyutlarındaki farklardan daha yüksek olduğunu 

göstermektedir. 

 

 
Şekil 2. Özel Okul Öğretmenlerinin Okullarından  Algıladıkları ve 

Bekledikleri Hizmetlerin SERVQUAL Boyutlardaki Ortalamaları. 

 

Şekil 2’de görüldüğü gibi, özel okul öğretmenlerinin, 

algıladıkları hizmet düzeyleri, beklenilen hizmet 

düzeylerinden düşüktür. Özel okulların da hizmet sunumunda 

çeşitli olumsuzlukların olduğu söylenebilir. Araştırmadan elde 

edilen sonuçlara  göre; “Fiziksel özellikler – okulun bina ve 

ofisleri, donanımı, personeli ve iletişim malzemeleri” hizmet 

boyutunda açıklık daha fazladır. Bu açıklığı “Güvenilirlik – 

Okulun sunduğu hizmetleri doğru ve güvenilir olarak yerine 

getirmesi” izlemektedir.  

 

Servqual sonuçları bakımından bütün boyutların skorları 

negatif çıkmıştır. Hem özel okullarda, hem de devlet 

okullarında beklenen hizmet, algılanan hizmetten daha 

büyüktür. Bu durum normal karşılanabilir. Önemli olan 

mükemmel olarak tanımlanan hizmet kalitesi anlayışına ne 

kadar yaklaşılmış olduğudur.  

 

Tüm boyutlarda özel okullarda sunulan hizmet kalitesi 

düzeyi daha yüksek çıkmıştır, ancak devlet okullarının 

imkânları ve öğrenci sayıları dikkate alındığında elde edilen 

sonuçlar çok olumsuz olarak değerlendirilmemelidir. 
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Özet–Ortodontik tedavi sırasında diş hareketini etkileyen önemli faktörlerden biri sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvvetine 

etki eden faktörlere müdahale edilebilirse ortodontik tedavinin süresi ve başarısı ile ilgili olumlu tahminler yapmak mümkün 

olacaktır.  Sürtünmenin; ark teli malzemesine, telin kesit yüzeyinin şekli ve boyutuna, ark teli ve braketin yüzey özelliklerine 

bağlı olduğu gibi her ikisinin birbirine bağlanma sırasındaki ligasyon materyali ve metoduna da bağlı olduğu görülmektedir. 

Bu çalışmada düşük sürtünme katsayılı kaplama tabakaları elde ederek ark teli ve braket arasındaki sürtünmeyi azaltmak, buna 

bağlı olarak ortodontik tedavinin kalitesini artırmak ve süresini kısaltmak hedeflenmiştir. Braket olarak klinik uygulamalarda 

tercih edilen konvansiyonel paslanmaz çelik Roth braket (0,018 inç) seçilmiştir. Kaplamanın ark teli malzemesi ve boyutuna 

bağlı olarak sürtünme katsayısına etkisini araştırmak için β-Ti, Ni-Ti ve paslanmaz çelik ark tellerinin dört farklı boyutu deney 

numuneleri olarak seçilmiş ve yüzeyleri Fiziksel Buhar Biriktirme tekniklerinden reaktif kaynaklı sıçratma metodu ile TiCN 

kaplama yapılmıştır. Kaplamanın ark telleri ve braket üzerindeki etkisi incelendiğinde, kaplanmış ark tellerinin kaplanmamış 

ark tellerine göre sürtünme katsayısı değerlerinde önemli derecede düşüşler kaydedilmiştir. Ayrıca kaplanmış β-Ti ve Ni-Ti ark 

tellerinin kaplanmış paslanmaz çelik ark tellerine göre daha düşük sürtünme katsayısı verdiği ortaya konmuştur.  Braket-ark 

teli kombinasyonlarında da kaplanmış ark teli-kaplanmamış braket ikilisinin en düşük sürtünme katsayısını verdiği 

görülmüştür. 

 
Keywords: PVD kaplamalar, TiCN, ortodontik ark telleri, braketler, sürtünme. 

 

Abstract- One of the important factors affecting tooth movement during orthodontic treatment is the friction force.  If the 

factors affecting the friction force can be intervened, it will be possible to make positive predictions about the duration and 

success of the orthodontic treatment. It is seen that the friction depends on the material of the archwire the shape and size of 

the cross-sectional surface of the wire, and the surface properties of the archwire and bracket, as well as related to the ligation 

material and method of bonding each other. The purpose of this study is; to reduce the friction between the archwire and 

bracket by obtaining low friction coefficient coating layers, thereby increasing the quality and shortening the duration of the 

orthodontic treatment. As a bracket, conventional stainless steel Roth brackets (0.018 inches) were chosen as preferred in 

clinical applications. Four different sizes of β-Ti, Ni-Ti and stainless steel archwires were selected as test specimens to 

investigate the effect of coating on the friction coefficient depending on the archwire material and size. With the PVD reactive 

magnetron sputtering method, the sample surfaces were TiCN coated. The experiment results have shown that TiCN coated  

archwires generally had significantly lower coefficients of friction than uncoated archwires. The friction coefficients of the 

TiCN coated β-Ti, Ni-Ti archwires were determined superior to the coated stainless steel. Also, the effects on the friction of 

coated archwires and brackets surfaces were evaluated and compared the coefficients of friction of stainless steel brackets 

combined with β-Ti, Ni-Ti and stainless steel archwires. The results show that the smallest friction coefficient was found for 

the coated archwires-uncoated brackets combination.   

 
Keywords – PVD coatings, TiCN, orthodontic arc wires, brackets, friction 

 

I. GİRİŞ 

Sürtünme, temas halinde olan iki nesnenin arasında oluşan ve 

harekete karşı gösterilen dirençtir. İki cisim arasında kayma 

hareketi oluşabilmesi için uygulanan kuvvetin sürtünme 

direncinden fazla olması gerekir ve daha yüksek sürtünme 

direnci daha fazla ortodontik kuvvet gerektirir. Tüm mekanik 

sistemlerde olduğu gibi, ortodontik tedavilerde kullanılan 

tedavi mekaniklerinde de hareket ile beraber sürtünme 

oluşmaktadır. Ortodontide diş hareketini gerçekleştiren 

braket ve ark teli arasındaki kayma, temas sırasında olusan 

harekete ters yönde bir sürtünme direnci oluşmasına sebep 

olur. Bu etkileşim esnasında oluşan sürtünme kuvveti; 

ortodontik tedavi sırasında ortodontistin karşısına çıkan en 

büyük sorunlardan biri olup, sürtünme kuvvetinin miktarı, 

braketin ve uygulanan ark telinin malzemesi, braketin tipi, 

şekli, braketin üretim tekniği, ark telinin çapı, kesiti ve ark 

telini braket yatağına ligatürleme şekli gibi etkenlere bağlı 

olarak degişmektedir. Bütün bu kriterler içinde ideal olanı 
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bulmak, doğru materyalleri, doğru tekniklerle birleştirmek ve 

uygulamak ortodontist için en büyük sorun olmaktadır. 

Sürtünme kuvveti ortadan kaldırılamayacagı için sürtünmeyi 

azaltarak kontrol etmek mümkündür. Oluşan sürtünme 

direncinin sebepleri daha iyi belirlenir ve azaltılırsa, diş 

telinin etkinligi de o kadar artar. Ark teli braket arasındaki 

sürtünme ile ilgili çok çalışma olmasına rağmen, yüzey 

kaplama türü ve metotları ile ilgili yapılanlar yetersizdir. 

Sürtünmeyi azaltmak için uygulanan yüzey işlemlerinden 

iyon implantasyonu, polietilen kaplama poli(tetrafluoroetilen) 

kaplama gibi uygulamalar mevcuttur[1-4]. Bu alanda 

uygulanan elmas benzeri karbon (DLC) kaplamalar yüksek 

sertlik, yüksek kimyasal kararlılık ve yüksek aşınma direnci 

gibi özelliklere sahiptir[5]. MCECR plazma sıçratma 

yöntemiyle DLC kaplanan NiTi ark tellerinin sürtünme 

katsayısı, kaplanmamış olanlar ile karşılaştırıldığında, kuru 

şartlarda % 79.7 ve yapay tükrükte% 70 oranında azaldığı 

ortaya konulmuştur. Bu sonuçlar, DLC filmlerin sürtünme 

özelliklerini önemli derecede geliştirdiğini ve ortodontik 

uygulamalarda büyük bir potansiyele sahip olduğunu 

göstermektedir[5]. Plazma iyon implantasyonu(PBIID) 

metoduyla DLC kaplanmış NiTi ve paslanmaz çelik tellerin 

sertlik değerleri artmış, 3 farklı braket tipiyle oluşturdukları 

sürtünme kuvvetlerinde ise belirgin azalmalar 

görülmüştür[6].  PECVD metodu ile DLC kaplanan braket ve 

iki farklı boyutta çelik ark telleri( 0.019×0.025 ve 

0.021×0.025 inç kesitinde ) arasında oluşan  statik sürtünme 

katsayılarında belirgin düşüş tespit edilmiştir[7]. Plazma iyon 

implantasyonu(PBIID) metoduyla DLC kaplanmış 

braketlerin, kaplamasız 0.017 × 0.025 inç ve 0,018 inç 

boyutlarında paslanmaz çelik tellerle oluşan sürtünme 

kuvvetlerinde düşüş kaydedilmiştir[8].  

 

  Sürtünmeyi azaltmak, yüzey kalitesini artırmak, homojen 

bir son yüzey elde etmek amacıyla arktelleri üzerinde PVD 

(Physical vapour deposition-fiziksel buhar biriktirme) 

kaplama yöntemleri de kullanılmaktadır. PVD metodu ile 

üretilen sert seramik kaplamalar, yüksek sertlik, iyi aşınma, 

korozyon ve oksidasyon direnci, kimyasal kararlılık ve iyi 

yapışma gibi özelliklerinden dolayı endüstrinin birçok 

dalında yaygın kullanım alanı bulmustur.  Ortodonti 

uygulamalarında ise çalışmalar azdır. PVD iyon kaplama 

yöntemi ile titanyum nitrür (TiN) kaplanan braketler ve 

TiAlN kaplanan β-titanyum ark telleri üzerinde farklı 

ortamlarda sürtünme kuvvetlerinin ölçüldüğü çalışmalar 

mevcuttur[9,10].  

 

Bu çalışmada sürtünmeyi azaltmak ve çalışma performansını 

arttırmak amacıyla farklı boyut ve malzemeden ark telleri ve 

braketler seçilmiş PVD tekniklerinden reaktif kaynaklı 

sıçratma metodu ile TiCN  kaplanarak sürtünme kuvvetleri ve 

sürtünme katsayıları karşılaştırılmıştır.  

II. MALZEME VE METOD 

 

Klinik uygulamalarda tercih edilen konvansiyonel 

paslanmaz çelik Roth braket ile kaplamanın ark teli cinsi ve 

boyutuna bağlı olarak sürtünme katsayısına etkisini 

araştırmak için dört farklı boyutda β-Ti, Ni-Ti ve paslanmaz 

çelik diş telleri deney numuneleri olarak seçilmiştir. Roth 

braketlerde slot kanalı genişliği 0.018˝ olup, 2° rotasyonel, 0° 

angulasyon ve -7° tork açı değerlerine sahiptir.  Bu 

braketlerin seçilmesindeki amaç kaplama sonrası slot 

yüzeylerindeki değişimlerin, braket slotu ve tel arasındaki 

etkileşimin sürtünmeye etkisini daha net olarak 

gözlemlemektir.  Deney numunelerinin özellikleri Tablo 1’de 

verilmektedir. Kaplama öncesi paslanmaz çelik, BTi ve NiTi 

alaşımı ark telleri, braketler ve silisyum yongalar “Bandelin 

Sonorex RK 255-H” marka ultrasonik banyoda sırasıyla 10 

dakika aseton, 10 dakika alkol ihtiva eden ortamda yıkanmış 

ardından saf su ile durulanıp kurulanarak vakum odasına 

yerleştirilmiştir.  

 
Tablo.1 Deneysel çalışmada kullanılan ark teli kimyasal bileşimleri ve 

boyutları. 

 
 

   Bu çalışmada seçilen numunelerin kaplanması, çift hedefli 

D.C. kaynaklı manyetik kaynaklı sıçratma yöntemine dayalı 

kaplama sisteminde gerçekleştirilmiştir. Sistem Şekil.1’de 

görülmektedir. Sistemin paslanmaz çelik vakum odası 600 

mm çapında ve 800 mm yüksekliğindedir. Kaplanacak 

parçalar devir ayarlı bir elektrik motoru yardımıyla tek ve çift 

eksenli olarak döndürülebilmekte olup ısıtma işlemi vakum 

odası içerisindeki rezistanslı ısıtıcılarla sağlanmaktadır.  

Sıçratma, enerjitik parçacıkların hedef (kaplama malzemesi) 

yüzeyini bombardıman etmesi sonucu, momentum  

transferine bağlı olarak hedef yüzey atomlarının koparılması 

ve alt tabaka üzerinde biriktirilmesi esasına dayanır. 

Kaplanacak numuneler, hedef olarak adlandırılan kaplama 

malzemesinin karşısında  konumlanacak şekilde 

yerleştirilir[11,12].  

 

 
 

Şekil.1.a. Şematik manyetik alanda sıçratma metodu b. PVD manyetik 

alanda sıçratma sistemi 
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Sistemde kaplama öncesi, 5 mtorr argon basıncında 500 W 

güçte ~30 dakika deney numunelerinin RF temizliği, 5 mtorr 

argon basıncında 5 KW gücünde ~5 dakika hedef temizliği 

yapılmıştır. Kaplama aşamasında 5 KW hedef gücünde 2 

mtorr argon basıncında 12 dakika Ti kaplama yapılmış 

ardından ~18–20 sccm argon akışında 1 saat TiN kaplama 

sonrasında yaklaşık 1 saat 17 dakika kadar da TiCN kaplama 

gerçekleştirilmiştir. En son aşamada ~15 dakika kadar TiC 

kaplama yapılmış olup her 5 dakikada bir azot miktarı 

azaltılıp yine her 5 dakikada bir asetilen miktarı artırılmıştır. 

Kaplama işlemi -80 volt bias voltajında yapılıp, kaplama 

boyunca ortam sıcaklığı 120 °C sabit  tutulmuştur.  

 

III . BULGULAR 

 

3 .1 Kaplamaların Karakterizasyonu 

 

Kaplama kalınlıkları, silisyum yongaların kesitleri SEM`de 

incelenerek tespit edilmiş olup çeşitli bölgelerinden alınan 

toplam kaplama kalınlığının ortalaması ~1.83 µm olarak 

hesaplanmıştır. Sırayla Ti/TiN/TiCN/TiC kaplama tabakaları 

oluşturulmuş kaplama kalınlığı ve Silisyum yonga kesit SEM 

görüntüleri Şekil.2`de verilmektedir.  Fotoğraf  kaplama 

kalınlığının oldukça homojen ve düzgün bir yüzey yapısına 

sahip olduğunu göstermektedir.  

 

 
 
Şekil.2 a-Şematik kaplama katmanları ve kalınlığı b- Silisyum yonga kesit 

SEM görüntüsünde TiCN kaplama kalınlığı. 

 

 

Ark tellerinin kaplama öncesi sertlik değerleri, Struers-

Duramin marka mikro sertlik cihazında, 100 g yük altında 

ölçülmüş olup paslanmaz çelik ark teli için 556,4 HV, BTi 

ark teli için 403,6 HV, Ni-Ti ark teli için 470 HV değerinde 

olduğu görülmüştür. TiCN kaplama sonrası sertlik değerlerini 

ölçmek amacıyla da CSEM Instruments marka nanosertlik 

test cihazı kullanılmıştır. Vickers ucu kullanılarak her 

numunede yedi adet ölçüm yapılmış, sertlik ve elastiklik 

modülü değerleri Oliver-Pharr analiz metodu ile tespit 

edilmiştir. Ölçümlerde 15 mN yük seçilerek, 30 mN/dak 

yükleme ve boşaltma oranlarında çalışılmıştır. Numunelerden 

alınan nanosertlik değeri ortalama 1159 HV, maksimum 

batma derinliği 104,898 nm ve elastiklik modülü değeri ise 

E=130,3 GPa olarak bulunmuştur.  

 

Yüzey pürüzlülükleri Mitutoyo Surftest–201 cihazı ile 

ölçülmüştür. Ortalama pürüzlülük değeri bütün ölçümlerin 

aritmetik ortalamaları alınarak, Tablo 2`de verilmiştir. 

Ortalama için her numunede 3-6 ölçüm alınması yeterli 

görülmüştür. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Tablo.2 TiCN kaplanmış ve kaplanmamış ark tellerinin yüzey 

pürüzlülükleri. 

 
 

Tablo.2’de görüldüğü gibi kaplanmış ark tellerinin yüzey 

pürüzlülükleri, kaplanmamış ark tellerine göre daha 

yüksektir. Fakat paslanmaz çelik için kaplama sonrası 

pürüzlülük değeri diğer ark tellerinde olduğu gibi artış 

göstermemiştir. AFM analizlerinde yüzey pürüzlülüğü 10 

µm’lik alanda taranmış olup Şekil.3’de görüldüğü gibi TiCN 

kaplama için silisyum yonga yüzeyinden alınmış ve kaplama 

yüzeyinde homojen, kesiksiz bir görüntü oluştuğu 

görülmüştür. 

 
Şekil. 3. TiCN kaplamaların silisyum yongadan alınmış üç boyutlu AFM 

görüntüleri. 

 

TiCN kaplama yapılmış ve yapılmamış braket ve ark 

tellerinin SEM görüntüleri Şekil.4 ve Şekil.5`de verilmiştir. 

Yapılan incelemelerde TiCN`ün braketler ve ark telleri 

üzerine homojen şekilde kaplandığı ve herhangi bir yapışma 

probleminin olmadığı görülmüştür (Şekil.4-5.d,e,f).  
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Şekil. 4 Kaplanmamışbraket a) Genel (50X), b) Slot kanalı genel   (450X), 

c) Slot kanalı detay (2.00KX); Kaplanmışbraket d) Genel (50X), 

e) Slot kanalı genel (450X),f) Slot kanalı detay (2.00KX) SEM 
görüntüleri. 

 

 
 

Şekil.5 Kaplanmamış BTi ark teli (0.017˝x0.025˝) a) Genel (500X), 
b-c) Detay (4.00KX); Kaplanmış BTi ark teli (0.017˝x0.025˝), 

d) Genel (500X), e-f) Detay (4.00KX) SEM görüntüleri. 

 

Şekil.5 a,b ve c SEM görüntülerinde kaplanmamış BTi ark 

telleri oldukça pürüzlü yüzeye sahip olduğu görülmekte, 

literatürde de yüksek sürtünme katsayısı değerleri verdiği 

bilinmektedir. Kaplama yapıldıktan sonra Şekil.5 d,e ve f 

SEM görüntülerinden yüzey özelliklerinin iyileştiği 

görülmektedir. TiCN kaplamada büyüme ve yönlenme 

özelliklerine bağlı olarak pürüzlülük değerlerinde artış 

olduğu SEM fotoğraflarından görülmektedir. Bu artış yüzey 

profilometre ölçümleriyle de ortaya konulmaktadır. 

Paslanmaz çelik tellerde kaplama öncesi ve sonrası 

pürüzlülük değerlerinde fazla bir değişim gözlemlenmemiştir. 

 

Kaplamaların iç yapılarını incelemek amacıyla EDX, XRD 

analizleri yapılmış olup sonuçları sırayla Şekil.6 ve 7’de 

görülmektedir. 

 

 
 

Şekil.6 TiCN kaplanmış BTi (.017˝x.025˝) kesitli ark teli, EDX analiz 

sonuçları (20keV). 
 

Burada EDX sonucuna göre BTi ark telinin yüzeyinde Ti, 

C ve N elementlerinin varlığı ve % atomik değerleri ortaya 

konulmuştur. 

 

 
Şekil.7. TiCN kaplanmış silisyum yonga yüzey kesitinden alınan XRD 

analiz sonuçları (40kV, 40mA ). 

Şekil.7’de kaplamaların faz yapıları XRD yöntemiyle 

silisyum yongalar üzerinden incelenmiştir . Silisyum yonga 

(100) yönlenmesine sahiptir. XRD analiz sonuçlarından 

kaplamaların genel olarak  (111), (200) ve(220) kristal 

yönlenmelerine sahip TiN, (111), (311) ve (222) kristal 

yönlenmelerine sahip TiC, (111), (200), (220) ve (222) kristal 

yönlenmelerine sahip TiCN`den oluştuğu görülmektedir.  

 

TiCN yoğun olarak (111), (200) yönlenmelerine sahip 

yüzey merkezli kübik kafes yapısındadır ve bu durum plastik 

deformasyon kabiliyetini artırır. XRD ölçümleri bakır katot 

tüpte, 40kV, 40mA işlem parametreleri kullanılarak yapılmış 

ve kafes parametreleri; TiCN için 4,29, TiN için 4,24 ve TiC 

için 4,32 angström olarak bulunmuştur. 

 

3 .2 Kaplanmış Ark tellerinin Sürtünme Kuvveti ve 

Katsayılarının Belirlenmesi  

 

Sürtünme kuvvetini ölçmek amacıyla CSEM Revetest test 

cihazı kullanılmıştır. Deney sırasında ark telini cihaza 

yerleştirebilmek için özel tutucu ve bağlantı elemanları 

tasarlanmıştır. Tasarlanan ark teli numune tutucu Şekil.8.a’da 

görülmektedir. Sürtünme kuvvetini belirlemek için karşı 

eleman olarak her deney için ayrı çelik rulman kullanılmıştır. 

Karşı elemanı cihaza yerleştirebilmek için üst bölüme ayrı 

tutucu (Şekil.8b) tasarlanmıştır. Cihaz tablası üzerine 

yerleştirilmiş ark teli numune tutucusu, rulmanın uyguladığı 

yükler altında, 3 mm/dak hızla hareket ettirilerek sürtünme 

kuvveti diyagramları kuru şartlarda, ortam sıcaklığında elde 

edilmiştir. Test mesafesi yaklaşık 10 mm olup 10 N ve 5 N 

yükler altında sürtünme kuvvetleri dedektör  vasıtasıyla 

belirlenmiştir. Aynı zamanda kaplamalı örnekler için akustik 

emisyon dedektörü ile elde edilen sinyaller kaplamanın hasar 

takibini ve taban malzemeye geçilip geçilmediğini 

göstermiştir.  Belirlenen sürtünme kuvvetleri normal kuvvete 

bölünerek sürtünme katsayıları formül-1’den hesaplanmış ve 

aritmetik ortalamalarına göre  Şekil 9`da görülen grafik elde 

edilmiştir. 

 μort =  Fs / Fn     (1)          

Burada Fs –Sürtünme kuvveti,  Fn-Normal kuvvet,  μort – 

ortalama sürtünme katsayısını göstermektedir. Yapılan 

çalışmada kaplanmış ark telleri kaplanmamış ark tellerine 

göre düşük sürtünme katsayısı değerleri vermiştir [8]. Yani 

kaplama ark tellerinin yüzey özelliklerini iyileştirmiş en 

güçlü değişimi NiTi sonra BTi ve paslanmaz çelik ark telleri 

göstermiştir. 
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Şekil.8. a) Numune tutucu (ark teli), 

b) Paslanmaz çelik rulmanın monte edildiği tutucu. 

 

 
 
Şekil.9 TiCN kaplanmışve kaplanmamış ark tellerinin ortalama sürtünme 

katsayıları. 

 

 

3 .3  Kaplanmış/Kaplanmamış Ark teli-Braket 

Kombinasyonlarında Sürtünme Kuvveti ve Katsayılarının 

Belirlenmesi 

 

Bu çalışmada braketin TiCN kaplanması durumunda ark 

teli ile sürtünme katsayısı değişimlerini ortaya koymak için 

dört farklı kombinasyon oluşturulmuştur. Paslanmaz çelik ve 

BTi ark tellerinin farklı tel boyutuna göre dört farklı 

kombinasyon için  sürtünme katsayıları iki deney grubu 

oluşturularak (deney grubu 1 ve 2 ) incelenmiştir. Ark telleri 

ile Roth braketler arasında sürtünme kuvveti ve  katsayılarını 

belirlemek amacıyla CSEM Revetest test cihazına yeni bir uç 

tasarımı yapılmıştır. Deneyler için tasarlanan braket 

yapıştırılmış uç vasıtasıyla, daha önce tasarımı yapılan 

numune tutucusuna kanal açarak braketin dişteli üzerinde 

kayması sağlanmıştır. Kanal açılan ark teli numune tutucusu 

ve braket yapıştırmak için tasarlanan uç Şekil.10.a ve b’de 

görülmektedir. Braketler numune tutucusu üzerine A.O. 

marka ortodontik primer yapıştırıcısı ve pastası kullanılarak  

monte edilmiştir. Braket monte edilmiş uç, dikdörtgen kesitli 

teller üzerinde 10 N, daire kesitli teller üzerinde 5 N yük 

uygulanarak, 3 mm/dak hızda her devirde 2 mm hareket 

ederek her bir braket-ark teli kombinasyonu için toplamda 

ark teli, braket slotu içinde 20 mm yol alması sağlanmıştır. 

Sürtünme kuvvetleri ölçülmek suretiyle normal yüke bağlı 

olarak sürtünme katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen 

sürtünme katsayısı grafikleri  Şekil.11.a ve b`de 

verilmektedir. 

 

 
 

Şekil.10 a)Ark teli tutucusu, b)Braket monte edilmiş uç 

 

 
Şekil.11.a Deney grubu 1-Ark teli- braket ikilisinde sürtünme katsayıları 

 

 

 

Şekil.11.b Deney grubu 2-Ark teli- braket ikilisinde sürtünme katsayıları 

IV. TARTIŞMA 

Farklı ark teli cinsi, boyutu ve kaplama etkisinin araştırıldığı 

bu çalışmada kaplamanın ve ark teli boyutunun etkin 

parametre olduğu görülmüştür. Kaplama ark telleri üzerinde 

sürtünme kuvvetlerini azaltmış ve sürtünme katsayısını 

düşürmüştür. Bu sayede kayma mekaniği ve etkili diş 

hareketi açısından avantaj sağlamıştır. Bu sonuçlar DLC 

kaplamaların kullanıldığı[5,7] çalışmalar ile uyum içindedir. 

Şekil.5’de SEM görüntüleri kaplamanın kararlı özellik 

gösterdiğini ortaya koymaktadır. Şekil.9’da görüldüğü gibi 

kaplama yapılmış ark telleri kaplanmamış ark tellerinden 
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daha düşük sürtünme katsayısı vermiş olup, kaplamanın 

etkisi paslanmaz çelik(SS) tellere göre NiTi ark tellerinde 

daha fazla görülmüştür. Kaplanmamış durumdaki SS ark 

telleri, kaplanmamış durumdaki NiTi ark tellerinden daha 

düşük sürtünme katsayısı değerleri vermiştir. Her iki ark teli 

de kaplama yapıldıktan sonra kaplama yapılmamış 

durumlarına göre daha düşük sürtünme katsayısı değerleri 

vermiş olup, TiCN kaplamalı NiTi ark teli en düşük sürtünme 

katsayısı değerlerini vermiştir.  Kaplama sonrası yüzey 

pürüzlülüğü artmakla birlikte bu artış önemsiz kabul 

edilmektedir[5,7]. Aynı zamanda bu çalışmada TiCN 

kaplamanın paslanmaz çelik ark tellerinin pürüzlülüğünü 

DLC kaplamada olduğu gibi etkilemediği görülmüştür[6]. 

Ark teli ve karşı eleman olarak rulman kullanılan çalışmada 

boyut açısından bakıldığında TiCN kaplanmış ve 

kaplanmamış her iki durumda da; 0.016''x0.022'' kesitli ark 

telleri, 0.017''x0.025'' kesitli ark tellerinden daha yüksek 

sürtünme katsayısı vermiştir. Diğer taraftan paslanmaz çelik 

0.016''x0.022'' ve 0.017''x0.025'' kesitli ark tellerinin 

sürtünme katsayısındaki değişim; NiTi  0.016''x0.022'' ve 

NiTi 0.017''x0.025'' ark tellerinin sürtünme katsayısındaki 

değişimden daha fazla çıkmıştır. Bu grupta tel malzemesi ve 

boyut ilişkisinin daha etkin olduğu görülmüştür. Dairesel 

kesitli olup farklı çaplardaki ark telleri incelendiğinde Ø 

0.016'' kesitli ark tellerinde kaplama öncesi ve kaplama 

sonrasındaki sürtünme katsayısı değişim farkı, Ø 0.014'' 

kesitli ark tellerindeki kaplama öncesi ve sonrasındaki 

sürtünme katsayısı değişim farkıyla hemen hemen aynı 

oranda bulunmuştur. Kaplanmış ark tellerinin kaplanmamış 

ark tellerine gore yüksek sertliğe sahip olması sürtünmeyi 

azaltmakla birlikte bağlanma(binding) ve  çentikleme 

(notching) etkisini de azaltmaktadır. Dikdörtgen kesitli ark 

tellerinin sürtünme kuvvetlerinin azalmasında bunun etkisi 

büyüktür[6,8].   

 

Ark teli ve braket kombinasyonları için yapılan deneylerde 

Şekil.11.a’da görüldüğü gibi Deney grubu–1 için birinci 

derecede önemli parametre kaplama iken  ikinci derece 

öneme sahip parametrenin ark teli boyutu olduğu 

görülmüştür. Daire kesitli tellerin dikdörtgen kesitli tellere 

göre daha yüksek sürtünme katsayısı değerleri verdiği 

gözlemlenmiştir. Bunun sebebi dikdörtgen kesitli ark telinin 

slot tabanına ilettiği baskı kuvvetinin ve oluşan gerilmelerin, 

daire kesitli ark teline göre daha geniş bir alana 

yayılmasından kaynaklanabilir. Braket etkisi incelendiğinde, 

kaplanmamış braketin-kaplanmamış paslanmaz çelik ark 

teliyle en düşük sürtünme katsayısı değeri verdiği görülmüş 

paslanmaz çelik için kaplama yapmanın anlamlı olmadığı 

yorumuna varılmıştır. Kaplanmış braketlerin etkisinin düşük 

olmasının sebeplerinden biri de braket dış yüzeylerindeki 

sertlik değeri yüksek iken slot kanalı içindeki sertlik 

değerlerinin daha düşük olmasındandır[8]. BTi ark teli için 

kaplama yapmanın, brakete ise kaplama yapılmamasının daha 

düşük sürtünme katsayısı değeri verdiği saptanmıştır. Yani 

BTi ark telinin yüzey özellikleri TiCN kaplama ile 

iyileşmiştir. Burada ark teli-braket çiftinin ikisine birden 

kaplama yapılması sürtünme katsayısını artırmıştır. Bunun 

TiCN kaplamanın pürüzlülüğü ile ilişkili olduğu 

değerlendirilmiştir. Genel olarak bütün kaplama türlerinde 

ortalama yüzey pürüzlülüklerinin artması (Ra) iki pürüzlü 

yüzey yani iki kaplanmış yüzeyin birbiriyle teması sürtünme 

katsayısının artmasına neden olmuştur. Kaplama sonrası SS 

ark tellerinin pürüzlülüğü değişmediği için sürtünme 

katsayısı değerleri, BTi ark tellerinin sürtünme katsayısı 

değerlerinden düşük çıkmıştır. Ayrıca 0.016''x0.022'' kesitli 

ark tellerinin sürtünme katsayısı değerleri, Ø 0.016'' kesitli 

ark tellerinin sürtünme katsayısı değerlerinden daha düşük 

çıkmıştır. Sürtünme katsayıları için en etkili parametrenin  

kesit olduğu görülmüş buna göre dikdörtgen kesitli ark telleri 

için boyutun büyümesiyle birlikte sürtünme katsayısı 

değerlerinin de arttığı gözlemlenmiştir. Bunun sonucu olarak 

da 0,017x0,025 boyutlu ark telinin sürtünme katsayısı 

değerleri 0,016x0,022 boyutlu ark tellerinden fazla çıkmıştır. 

Literatürde, paslanmaz çelik, krom kobalt, nikel-titanyum ve 

beta-titanyum ark tellerinin kullanıldığı ve braket içerisinde 

5.1 mm/dak hızla hareket ettirildiği çalışmada ölçülen 

sürtünme kuvvetlerinin tel boyutunun artması ile arttığı, beta-

titanyum ve nikel-titanyum ark tellerinin, paslanmaz çelik ve 

krom kobalt ark tellerinden daha yüksek sürtünme kuvveti 

gösterdiği ifade edilmiştir[13]. 

 

Ark teli ve braket kombinasyonları için yapılan deneylerde 

Şekil.11.b’de görüldüğü gibi Deney grubu–2 için birinci 

derecede önemli parametre kaplama iken  ikinci ark teli 

malzemesi olmuştur. Ark telinin kaplanması özellikle BTi 

telde yüzey özelliklerini iyileştirmiş kaplanmamış braket 

kombinasyonuyla bu çift için oldukça düşük sürtünme 

katsayı değerleri elde edilmiştir. Yüzey işlemleri ve 

kaplamaların statik sürtünme direncini azalttığı kanıtlanmıştır 

[14]. Paslanmaz  çelik ark tellerinin sürtünme katsayısı 

değerleri BTi ark tellerinin sürtünme katsayısı değerlerinden 

düşük çıkmıştır. Ayrıca 0.016''x0.022'' kesitli ark tellerinin 

sürtünme katsayısı değerleri, 0.017''x0.025'' kesitli ark 

tellerinin sürtünme katsayısı değerlerinden daha düşük 

çıkmıştır. Bu malzemelerden hazırlanmış ark tellerine 

uygulanan, TiCN kaplama sonucunda, 0.05 µm olan 

paslanmaz çelik ark teli yüzey pürüzlülüğünün değişmediği 

tespit edilmiştir. NiTi ve BTi alaşımı ark tellerinin yüzey 

pürüzlülükleri ise paslanmaz çelik ark tellerine kıyasla 

kaplama öncesinde daha yüksek olup kaplama sonrasında da 

artış göstermiştir. Literatürde NiTi diş telleri üzerine 

uygulanan DLC (elmas benzeri karbon) kaplamalar Ni iyon 

yayılımını kaplamasız olanlara göre %80’ler oranında 

azaltmış ve diş tellerinin kararlılığını iyileştirmiştir[15,16].  

Ayrıca ark tellerinde boyuta bağlı olarak kesit büyüdükçe 

sürtünme katsayısı değerleri azalmış bu da sürtünme 

katsayısının boyuttan bağımsız olmasına dayandırılmıştır. 

Braketlerle yapılan çalışmalarda daire kesitli ark tellerinin, 

dikdörtgen kesitli ark tellerine göre daha yüksek sürtünme 

katsayısı değerleri verdiği gözlemlenmiştir. Çünkü 

dikdörtgen kesitli ark telleri daha geniş bir slot alanına temas 

ettiği için birim alanda oluşacak gerilmeleri dengeli bir 

şekilde dağıtmakta zamanla kararlı hale gelmektedir. 

Braketlerde kaplanmış ve kaplanmamış değerler arasında 

önemli bir fark gözlenmemiştir, bu durum DLC kaplamalar 

ile benzerlik göstermektedir[17].  CA PVD yöntemiyle elde 

edilen nitrür ve karbür esaslı kaplamalarda karbür 

kaplamaların daha düşük sürtünme katsayısı verdiği 

bilinmektedir[18].  Ancak sürtünme direncinin azaltılabilmesi 

malzeme yapısına bağlı olarak, braket ve ark tellerinin 

yapısal özelliklerinde de yapılacak iyileştirmelere bağlıdır. 

Bu da braket ve ark telinin üretiminde değişik malzeme 
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kullanılmasıyla veya yüzey bitirme işlemlerinin daha 

pürüzsüz bir yüzey elde etmek için değiştirilmesiyle 

mümkündür [19]. Bu durum ark telinin kaplanması (brakete 

göre) gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.  

 

V.SONUÇLAR 

 

Ortodontik tedavide ark telleri olarak SS, Ni-Ti, BTi 

alaşımları ve konvansiyonel metal Roth braketler tercih 

edilen malzemelerdendir. PVD tekniklerinden reaktif 

kaynaklı sıçratma yöntemiyle TiCN kaplama başarılı bir 

şekilde ark teli ve braketlere uygulanmıştır. Kaplamanın ark 

teli ve braketlerin sürtünme katsayısına etkisi incelenmiştir. 

TiCN kaplama yapılmış farklı boyut ve malzemeden ark 

tellerinde genel olarak kaplamanın, sürtünme katsayısını 

düşürdüğü gözlemlenmiş en fazla değişimin BTi ve NiTi ark 

tellerinde olduğu görülmüştür. Kaplanmış ve kaplanmamış 

braket ark teli kombinasyonları arasında paslanmaz çelik ark 

telleri için önemli bir değişim görülmezken, kaplanmamış 

braket kaplanmış BTi ark teli kombinasyonunda en düşük 

sürtünme katsayısı elde edilmiştir. 

REFERENCES 

[1] RP. Kusy, EJ .Tobin, JQ .Whitley, P. Sioshansi,” Frictional 

coefficients of ion-implanted alumina against ion-implanted beta-
titanium in the low load, low velocity, single pass regime”, Dent 

Mater, vol.8,pp.167-172,  1992. 

[2] G. Farronato, R. Maijer , MP.Carìa, L. Esposito, D. Alberzoni, 
G.Cacciatore, “ The effect of Teflon coating on the resistance to 

sliding of orthodontic archwires”, Eur J Orthod , vol.34, pp.410-417, 

2012. 
[3] P. Husmann,  C.Bourauel , M.Wessinger, A. Jäger, “ The frictional 

behavior of coated guiding archwires”,  J Orofac Orthop, vol.63, 
pp.199-211, 2002. 

[4] CT.  Kao, JU . Guo, TH . Huang, “ Comparison of friction force 

between corroded and noncorroded titanium nitride plating of metal 
brackets”,  Am J Orthod Dentofacial Orthop , vol.139,pp.594-600, 

2011. 

[5] S. Y. Huang, J. J. Huang, T. Kang, D. F. Diao, Y. Z. Duan , “Coating 
NiTi archwires with diamond-like carbon films: reducing fluoride-

induced corrosion and improving frictional properties”,  

J.Mater.sci.,Mater.med., vol. 24, pp. 2287-2292 , 2013. 
[6] T. Muguruma, M. Iijima, WA. Brantley, I Mizoguchi,” Effects of a 

diamond-like carbon coating on the frictional properties of 

orthodontic wires” The Angle Orthodontist, vol. 81(1), pp.141-
148 , January 2011 

[7] S. Akaike , T.Hayakawa, D.Kobayashi ,Y.Aono , A.Hirata, 

M. Hiratsuka, Y.Nakamura, “Reduction in static friction by deposition 
of a homogeneous diamond-like carbon (DLC) coating on orthodontic 

brackets” , Dent Mater J. , vol.34(6), pp.888-895, December 2015. 

[8] T. Muguruma, M. Iijima, WA. Brantley, S. Nakagaki, 
 K.Endo, I.Mizoguchi, “Frictional and mechanical properties of 

diamond-like carbon coated orthodontic  brackets”,  Eur J Orthod., 

vol.35(2), pp.216-222, April 2013  
[9] CT. Kao, JU. Guo and TH. Huang, “Comparison of friction force 

between corroded and noncorroded titanium nitride plating of metal 

brackets”, American Journal of Orthodontics and Dentofacial 
Orthopedics,vol.139(5), pp. 594-600May 2011 

[10] V. Krishnan, A.Krishnan,R.Remya, KK.Ravikumar, SA Nair, SM. 

Shibli, HK.Varma,K.Sukumaran, KJ.Kumar, “ Development and 
evaluation of two PVD-coated B-titanium orthodontic archwires for 

fluoride-induced corrosion protection”, Acta Biomaterialia, vol 7(4), 

pp.1913-1927,  Nov 2010 
[11] K. Danisman, S. Danisman, S. Savas, İ. Dalkiran, "Modelling of the 

Hysteresis Effect of Target Voltage in Reactive Magnetron Sputtering 

Process by Using Neural Networks", Surface and  Coatings 
Technology, vol.204, pp.604-614, December 2009 

[12] S.Savaş, Ş.Danışman, "Multipass Sliding Wear Behavior of TiAlN 

Coatings Using a Spherical Indenter: Effect of Coating Parameters 
and Duplex Treatment", Tribology Transactions , vol.57, pp.242-255 , 

March 2014 

[13] Angolkar, P.V., Kapila, S., Duncanson, M.G., Nanda,R.S., Evaluation 
of friction between ceramic brackets and orthodontic wires of four 

alloys, Am J Orthod Dentofacial Orthop., 98(6), 499-506, 1990. 

[14] Redlich, M., Katz, A., Rapoport, L., Wagner, H.D.,  Feldman, Y., 
Tene, R., Improved Orthodontic Stainless Steel Wires Coated with 

Inorganic Fullerene-Like Nanoparticles of WS2 Impregnated in 

Electroless Nickel–Phosphorous Film,Dental Materials, Article in 
Press, 24, 1640-1646, 2008. 

[15] Kobayashi, S., Ohgoe, Y., Ozeki, K., Sato, K., Sumiya, T., Hirakuri, 

K.K., H. Aoki, H., Diamond-Like Carbon Coatings On Orthodontic 
Archwires, Diamond & Related Materials, 14, 1094– 1097, 2005. 

[16] Ohgoe, Y., Kobayashı, S., Ozekı, K., Aokı, H., Nakamorı, H., 

Hırakurı, K.K., Mıyashıta, O., Reduction Effect of Nickel Ion Release 
on a Diamond-Like Carbon Film Coated onto an Orthodontic 

Archwire, Thin Solid Films , 497, 218–222, 2006. 

[17] T. Kang, SY.Huang, JJ.Huang, QH. Li,DF.Diao, YZ. Duan, “�The 
Effects of Diamond-Like Carbon Films on Fretting Wear Behavior of 

Orthodontic Archwire-Bracket Contacts”, Journal of Nanoscience and 

Nanotechnology, Vol. 15, pp.4641–4647, 2015 
[18] V.Krishnan, K.K. Ravikumar, K. Sukumaran, KJ. Kumar,” In vitro 

evaluation of physical vapor deposition coated beta titanium 

orthodontic archwires”, Angle Orthodontist, vol.82(1), pp.22-29, 
2012. 

[19] Arıcı, S., Gencer, Y., Tarakçı M., Reduction of Friction between 

Orthodontic Brackets and Arkwires: An In Vitro Study, TÜBİTAK, 
Project no No:105S055, Samsun , 2006. 

 

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 97

http://europepmc.org/search;jsessionid=77259A7FE5E5185370D7E47D88103C21?query=AUTH:%22Varma+HK%22&page=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aono%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26632239
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21934113
http://europepmc.org/search;jsessionid=77259A7FE5E5185370D7E47D88103C21?query=AUTH:%22Krishnan+A%22&page=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Endo%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21934113
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mizoguchi%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21934113
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nakagaki%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21934113
http://europepmc.org/search;jsessionid=77259A7FE5E5185370D7E47D88103C21?query=AUTH:%22Nair+SA%22&page=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nakamura%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26632239
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26632239
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hirata%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26632239
http://europepmc.org/search;jsessionid=77259A7FE5E5185370D7E47D88103C21?query=AUTH:%22Sukumaran+K%22&page=1
http://europepmc.org/search;jsessionid=77259A7FE5E5185370D7E47D88103C21?query=AUTH:%22Krishnan+V%22&page=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hiratsuka%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26632239
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kobayashi%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26632239
http://europepmc.org/search;jsessionid=77259A7FE5E5185370D7E47D88103C21?query=AUTH:%22Kumar+KJ%22&page=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hayakawa%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26632239
http://europepmc.org/search;jsessionid=77259A7FE5E5185370D7E47D88103C21?query=AUTH:%22Ravikumar+KK%22&page=1
http://europepmc.org/search;jsessionid=77259A7FE5E5185370D7E47D88103C21?query=JOURNAL:%22Acta+Biomater%22&page=1
http://europepmc.org/search;jsessionid=77259A7FE5E5185370D7E47D88103C21?query=AUTH:%22Remya+R%22&page=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akaike%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26632239
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hirata%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26632239
http://europepmc.org/search;jsessionid=77259A7FE5E5185370D7E47D88103C21?query=AUTH:%22Shibli+SM%22&page=1


ISMSIT 2017 
1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Proceedings 

(November 2-4, 2017, Tokat, Turkey) 

Symposium homepage: www.ismsitconf.org 

 

 

Gürültünün Tohumlu Alan Genişletme Tabanlı Bölütleme Sonucuna 

Etkisinin Nicemsel Olarak Belirlenmesi 

Mürsel Ozan İNCETAŞ1, Mahmut KILIÇASLAN2, Ufuk TANYERİ2, Burcu YAKIŞIR GİRGİN3*, Zübeyr AYDEMİR1 

1Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak/Türkiye 
2Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Nallıhan Meslek Yüksekokulu, Ankara Üniversitesi, Ankara/Türkiye 

3Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Nallıhan Meslek Yüksekokulu, Ankara Üniversitesi, Ankara/Türkiye 
*(bygirgin@ankara.edu.tr) İlgili yazarın e-postası 

 

 

Özet – Görüntü bölütleme, görüntü işlemenin önemli aşamalarından biridir ve SRG (Seeded Region Growing – Tohumlu Bölge 

Genişletme) en bilinen bölge tabanlı bölütleme tekniklerindendir. Bu çalışmada tohum seçimlerinin, tohumlu alan 

genişletmedeki başarıya etkisi incelenmiş ve farklı gürültü yoğunluklarında tohumlu alan genişletmenin başarısı 

karşılaştırılmıştır. Yapılan testlerde Weizmann tek nesneli görüntü veritabanı kullanılmıştır. Daha sonra kullanıcı yardımıyla 3 

farklı tohum alanı seçilmiştir. Tohumlardan ikisinin seçiminde nesne ve arka plan için birer tohum alanı işaretlenmiş, diğer 

seçimde ise hem nesne hem de arka plan için birden fazla tohum alanı işaretlenmiştir. Ayrıca ilgili görüntülere farklı tip ve 

yoğunlukta gürültü eklenmiştir. Sonuç olarak tüm bu görüntüler, işaretlenmiş tohum alanları kullanılarak bölütlenmiş ve 

bölütleme başarısı F-score olarak elde edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler – tohumlu alan genişletme; gürültü; bölütleme; tohum seçimi. 

 

I. GİRİŞ 

Görüntü bölütleme bir görüntünün tüm piksellerini benzer 

özellik gösteren (renk, doku, kenar) gruplara ayırarak 

görüntüyü homojen alanlara bölme işlemidir. Bölütleme, 

medikal görüntü analizi (tümör bulma vb.), uydu 

görüntülerindeki nesnelerin tespiti, yüz tanıma, göz irisi ya da 

parmak izi tanımlama gibi çeşitli görüntü işleme alanlarında 

önemli bir rol oynamaktadır.  

Görüntü bölütlemesi için kullanılan metotlardan birisi olan 

tohumlu alan genişletme (SRG - Seeded Region Growing) [1] 

kavram olarak basittir ve pek çok farklı uygulama alanında 

başarılı sonuçlar üretmiştir [2-6]. SRG metodunda çeşitli 

ölçütlere göre başlangıç tohumları seçilir ve bölütleme işlemi 

tohumların alan genişletilmesiyle tamamlanır. Alan 

genişletilmesi işleminde kaynak tohum alanlarının komşu 

pikselleri ile değerleri karşılaştırılır ve en yakın değere sahip 

olan piksel komşusu olduğu alana dâhil edilir. Alan genişletme 

işlemi görüntüdeki tüm pikseller bir alana dâhil olana kadar 

devam eder ve etiketlenmemiş piksel kalmayınca işlem 

tamamlanmış olur. Kaynak tohumları tek bir piksel olabileceği 

gibi birden fazla pikselin dâhil olduğu bir alan olarak da 

seçilebilir. Tohum seçimleri rastgele seçilebileceği gibi 

kullanıcı yardımıyla da seçilebilir. Ayrıca araştırmacılar 

otomatik tohum seçimi için de çeşitli çalışmalar yapmışlardır 

[7-8]. 

Görüntülerin elde edilmesinde ya da taşınması aşamasında 

çeşitli gürültüler meydana gelmektedir. Söz konusu 

gürültülerden bazıları bu çalışmada kullanılan gauss, tuz biber 

ve benek gürültüleridir. Mevcut gürültüler, görüntülerin 

analizinde sorunlara yol açabileceği ya da bölütleme gibi 

işlemlerde sonuçları etkileyebileceği için öncelikle gürültüleri 

gidermek amacıyla çeşitli filtreler uygulanmaktadır [9]. Ancak 

gürültünün SRG üzerindeki etkisinin sayısal olarak ifade 

edilmediği gözlenmiştir. 

Bu çalışmada, Weizmann tek nesneli veritabanındaki [10] 

görüntülerin, farklı tohum seçimlerinden elde edilen bölütleme 

sonuçlarının F-skor değerleri elde edilmiş ve gürültü 

uygulandıktan sonraki F-skor değerlerinin değişimleri 

incelenmiştir. Uygulamada, öncelikle görüntüler üzerinde 

başlangıç tohumları belirlenmiştir. Daha sonra, orijinal 

görüntülere farklı yoğunluklarda farklı türde gürültüler 

uygulanarak veri seti hazırlanmıştır. Ardından, seçilen 

tohumlar kullanılarak hem orijinal hem de gürültülü 

görüntüler üzerinde SRG ile bölütleme yapılmış ve söz konusu 

işlemlere ait F-skor değerleri Weizmann veritabanı tarafından 

sunulan değerlendirme kodu ile hesaplanmıştır. Son olarak 

hesaplanan değerler karşılaştırılmıştır. 

II. MATERYAL VE METOT 

Weizmann tek nesneli veritabanı toplam 100 adet görüntü 

içermektedir ve bölütleme başarısını ölçmede F-skor değerini 

kullanmaktadır. Ayrıca veritabanı, F-skor değerinin elde 

edilmesinde bir de araç sunmaktadır. Çalışmanın F-skor 

değerleri de söz konusu araç kullanılarak test elde edilmiştir. 

Çalışmada ilk olarak, Weizmann veri setindeki tüm 

görüntülere gauss, tuz-biber ve benek gürültüleri 

uygulanmıştır. Her bir gürültü türü için farklı yoğunluklarda 

(0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 

0.60) gürültü eklenerek 3600 adet gürültülü görüntü elde 

edilmiştir.  

Bir sonraki aşamada SRG işleminde kullanılacak olan 

tohumlar belirlenmiştir. Kullanıcı yardımıyla seçilen bu 

tohumlar orijinal resimler üzerinden seçilmiştir. Ardından veri 

setindeki her bir görüntü için üç farklı tohum işaretlemesi 

yapılmıştır. İlk iki işaretlemede nesneyi ve arka planı gösteren 

sadece birer tohum alanı işaretlenmiş, üçüncü seçimde ise 

birden fazla tohum alanı kullanılmıştır. Her tohum seçimine 

göre hem orijinal hem de gürültülü görüntüler üzerinde SRG 

uygulanarak bölütlemeler elde edilmiştir. Nesne için birden 

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 98



Incetas et al., Gürültünün Tohumlu Alan Genişletme Tabanlı Bölütleme Sonucuna Etkisinin Nicemsel Olarak Belirlenmesi, ISMSIT 2017, 

Tokat, Turkey 

fazla tohum seçilen görüntülerin bölütleri daha sonradan 

birleştirilmiştir.  

Tüm bölütleme sonuçları elde edildikten sonra Weizmann 

F-skor hesaplama aracı kullanılarak,  sonuçlar elde edilmiştir. 

Söz konusu değerlere göre SRG yönteminin limitleri ve 

kaynak seçimindeki bulgular paylaşılmıştır.  

F-skor hesaplaması kesinlik (1) ve duyarlılık (2) 

değerlerinin harmonik ortalaması (3) ile bulunmaktadır. 

Duyarlılık değeri, seçilmesi gereken nesnenin ne kadarının 

algoritma tarafından seçildiğinin oranını, kesinlik değeri ise 

algoritma ile seçilen alanın doğruluk oranını belirtmektedir. 

Hesaplamalar için kullanılan terimler Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. F-Skor terimleri 

Hesaplama 
Algoritma Sonuçları 

Nesne Arka Fon 

Kesin Referans 

Nesne TP FN 

Arka 

Plan 
FP TN 

TP: True Positive, FN: False Negative, FP: False Positive, TN: True Negative 

 

  𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
           (1) 

  𝐷𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
            (2) 

  𝐹 𝑆𝑘𝑜𝑟 = 2 𝑥 
𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 𝑥 𝐷𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘

𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘+𝐷𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘
          (3) 

 

III. DENEYSEL SONUÇLAR 

Görüntüler için üç farklı kaynak seçimi yapılmış ve her bir 

seçime göre orijinal ve gürültülü görüntüler üzerinde SRG 

uygulanarak bölütleme sonuçları elde edilmiştir. Mevcut 

bölütleme sonuçları için de F-skor değerleri hesaplanmıştır. 

Farklı tohum seçimlerine ve gürültülere göre hesaplanan 

sonuçlar karşılaştırılarak etkileri incelenmiştir. 

 

A. Tohum Seçiminin Etkisi 

Orijinal resimlerden tohum seçimlerine göre elde edilen F-

skor sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Mevcut durum, 

görüntüler üzerinde tek tek incelendiğinde, tohum seçiminin 

uygun yapılması durumunda daha iyi sonuçlar verdiği 

görülmüştür. Bunun bir örneği Şekil 1’de gösterilmektedir. 

Şekil 1. (a – c) kaynak seçimlerini ve Şekil 1. (d – f) ise 

tohumlu alan genişletme sonuçlarını göstermektedir. Kaynak 

seçimlerindeki kırmızı ile işaretlenen tohumlar nesneyi, mavi 

ile işaretlenen tohumlar ise arka planı belirtmektedir. 

 

Tablo 2. SRG tohum seçim sonuçları karşılaştırması 

Tohum 

Seçimi 

Bölütleme Sonuçları (Ortalama) 

F-Skor Kesinlik Duyarlılık 

1.Seçim 0.6663 0.8066 0.6848 

2.Seçim 0.6738 0.7944 0.7034 

3.Seçim 0.7910 0.7717 0.8758 

 

 

 

Şekil 1 a) 1.Seçim tohumlar. b) 2.Seçim tohumlar. c) 3.Seçim tohumlar. d) 

1.Seçim tohum genişlemesi, F-Skor: 0.65 e) 2.Seçim tohum genişlemesi, F-

Skor: 0.78 f) 3.Seçim tohum genişlemesi, F-Skor: 0.94 

SRG tekniği piksellerin renklerinin ortalaması ile 

ilerlediğinden dolayı bir bölütteki tüm renklerin homojen 

olması beklenmektedir. Fakat SRG’nin homojen olmayan 

alanları da ekleyerek genişlediği durumlar da mevcuttur. 

Homojen alanlar, birbirlerini bağlayan komşu pikseller 

bulamadığı takdirde köşeye sıkışan alanlar komşu olduğu tek 

alana dâhil olur. Söz konusu durum, Şekil 2’de gösterilmiştir. 

Birebir aynı renge sahip piksellerden oluşan iki farklı alanı 

birbirine bağlayan pikseller mevcut değilse, ilgili alanlar 

kendilerine benzemeseler bile, komşu oldukları alan 

tarafından bölütlere dâhil edilir. Mevcut durum deney 

görüntülerinde de görülmektedir. Şekil 3.(a) görüntüsünde 

arka planın (mavi tohum) homojen olmayan alanları da 

kendisine aldığı, Şekil 3.(b – c) görüntülerinde ise homojen 

olmayan alanların alan genişlemesini engellediği ortadadır. 

Bahsi geçen durumda da, yine tohum seçimindeki değişikliğin 

başarı oranını yüksek ölçüde değiştirdiği görülmektedir. 

 

 

Şekil 2 a) Üst ve alt tarafı aynı renk olan sentetik görüntü b) Sentetik 

görüntünün SRG sonucu, kırmızı ve mavi kare tohum seçimleri 

 

Şekil 3 a) Homojen olmayan alanların arka plana eklenmesi b) Homojen 
olmayan arka planın nesneye eklenmesi c) Nesnenin homojen olmayan 

alanlar yüzünden genişleyememesi 
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B. Gürültünün Etkisi 

Oluşturulan gürültülü görüntülere uygulanan SRG işlemine 

göre elde edilen F-skor sonuçları Tablo 3’de görülmektedir. F-

Skor sonuçları incelendiğinde gürültü yoğunluğunun çok 

yüksek olduğu seviyelerde başarı oranı ciddi şekilde 

düşmektedir. Fakat tuz-biber ve gauss gürültülerinin düşük 

seviyelerinde F-Skor ortalamasının arttığı görülmektedir. 

Bunun sebebi, daha önce homojen alanlara geçiş yapamayan 

köşeye sıkışmış piksellerin, tuz-biber gürültüsü sayesinde 

diğer alan ile bağlantı kurabilmesidir. Diğer bir sebep ise gauss 

gürültüsü eklendiği durumlarda, gri seviye değerleri birbirine 

yakınlaştığı için diğer alanlara geçişler kolaylaşmasıdır. Şekil 

4’de ilgili durum gösterilmiştir.  

SRG algoritması tuz-biber gürültülerinin 0,50 seviyelerinde 

dahi başarısını korumaktadır. Bunun sebebi yöntemin her bir 

alandaki piksellerin gri seviye ortalamasına göre ilerlemesidir. 

Bu nedenle eklenen tuz-biber gürültüleri, söz konusu ortalama 

değerlerden uzak olduklarından dolayı genişlemeye en son 

dâhil edilmektedirler. 

 

Tablo 3. Gürültülü görüntü f-skor değerleri 

Gürültü 

yoğunluğu 

/ Tohum 

Seçimi 

Tuz biber Gauss Specle 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0,01 
0,668 0,677 0,791 0,672 0,671 0,784 0,678 0,669 0,783 

0,02 
0,667 0,674 0,787 0,665 0,644 0,747 0,671 0,669 0,771 

0,03 
0,664 0,681 0,790 0,654 0,654 0,747 0,666 0,669 0,762 

0,04 
0,667 0,690 0,791 0,655 0,636 0,748 0,668 0,674 0,772 

0,05 
0,662 0,677 0,792 0,643 0,640 0,743 0,671 0,654 0,738 

0,10 
0,669 0,690 0,796 0,617 0,619 0,701 0,646 0,631 0,715 

0,20 
0,669 0,697 0,789 0,588 0,584 0,624 0,605 0,603 0,668 

0,25 
0,665 0,686 0,787 0,575 0,562 0,603 0,575 0,595 0,661 

0,30 
0,664 0,687 0,753 0,551 0,550 0,590 0,568 0,573 0,638 

0,40 
0,650 0,684 0,752 0,532 0,533 0,541 0,551 0,533 0,623 

0,50 
0,652 0,663 0,743 0,529 0,529 0,512 0,536 0,515 0,593 

0,60 
0,535 0,553 0,597 0,517 0,512 0,489 0,520 0,503 0,570 

 

 

Farklı gürültü seviyelerinde SRG’nin sonuçları Şekil 5’de 

gösterilmiştir. Üç farklı tohum seçiminin de gösterildiği 

grafiklerde, farklı kaynak seçimlerine rağmen gürültülerin 

başarı oranlarındaki düşüş, benzer özellikler göstermektedir. 

Başarı oranı, benek ve gauss gürültülerinde, 0,04 ve 0,05 

seviyelerinden sonra düşmeye başlarken, tuz biber 

gürültüsünde 0,50 değerinden itibaren düşüşe geçmektedir. 

Tuz biber görüntüsünün diğer gürültülere göre daha iyi başarı 

sağlamasının sebebi, eklenen siyah-beyaz piksellerin, 

SRG’nin genişlemesine en son eklenmesi olarak gözlenmiştir. 

 

Şekil 4 a) 2.Seçim tohumlar ve SRG sonucu, F-Skor: 0.52 b) 3.Seçim 

tohumlar ve SRG sonucu, F-skor: 0,38 c) Tuz biber 0,40 seviyesindeki 

görüntü ve SRG sonucu, F-Skor: 0.88 d) Gauss 0,40 seviyesindeki görüntü 

ve SRG sonucu, F-Skor: 0.60 

 

 

Şekil 5 Gürültü seviyelerinin (X-ekseni) F-skor (Y-ekseni) değerleri.  

a) 1.Seçim, b) 2.Seçim, c) 3.Seçim F-Skor sonuçları grafiği 
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IV. SONUÇLAR 

Yapılan çalışma ile elde edilen sonuçlar SRG yönteminde, 

tohum seçimlerinin konumu ve tohum sayısının, bölütlemenin 

başarısını büyük oranda değiştirdiği göstermiştir. Doğru 

seçilen tohumlar, bölütlemenin başarısını artırmaktadır. 

Nesnenin etrafındaki arka planın, birden fazla farklı gri seviye 

değerine sahip olması, nesnenin farklı gri seviye değerlerine 

sahip olması ve arka plan ile nesnenin gri seviye değerlerinin 

birbirine çok yakın olması SRG yönteminin başarısını 

düşürmektedir. Tohum alanı olarak nesne ile en yakın gri 

seviye değerlerine sahip arka planın seçilmesi ve hem nesne 

hem de arka plan için birden fazla tohumun seçilmesinin, SRG 

yönteminin başarısının arttırdığı görülmüştür. 

Gürültülü görüntülerde yapılan deneylerde, 0,05 ve daha 

küçük yoğunluktaki gürültülerin, başarı oranını ufak miktarda 

değiştirdiği, daha yüksek seviyeli gürültülerde ise başarı 

oranını büyük ölçüde düşürdüğü görülmüştür. Ayrıca gauss ve 

benek gürültüsüne karşı dayanıklılığının az olduğu ve 0,04 

yoğunluğundan itibaren başarı oranının ciddi şekilde düştüğü 

görülmektedir. Buna karşın SRG yönteminin en çok tuz-biber 

gürültüsüne karşı dayanıklı olduğu ve 0,50 seviyelerine kadar 

başarılı sonuçlar elde ettiği görülmektedir. Dolayısıyla 

gürültünün olumsuz etkilerinin SRG üzerindeki etkisinin 

beklenenden az olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 Elde edilen bu sonuçlar yardımıyla, SRG’nin farklı gürültü 

türü ve yoğunluklarındaki başarı oranları belirlenerek, 

gürültüye karşı hassasiyeti niceliksel olarak da ortaya 

çıkarılmıştır. Bu sonuçlar gelecekte yapılacak olan farklı filtre 

tasarımlarında gürültülerin giderilmesinden sonra elde edilen 

bölütleme sonuçlarının karşılaştırılmasında da 

kullanılabilecektir. 
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Özet – Görüntüde yer alan nesnelerin kenarlarının belirlenmesi, görüntü işleme alanında önemli bir yer tutmaktadır. Piksellerin, 

komşu oldukları piksellere benzerlikleri de kenar belirleme amacıyla kullanılmaktadır. Ancak elde edilen benzerlik değerlerine 

göre kenar piksellerin belirlenmesinde eşik seçimi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, farklı katsayılar kullanılarak elde 

edilen benzeşim dönüşümü görüntülerinin üzerinde Otsu, Kapur ve Histogramın Ağırlık Merkezi (HAM) teknikleri ile eşikleme 

yapılmıştır. BSDS veritabanındaki 200 görüntü üzerinde yapılan benzeşim dönüşümü ve eşikleme işlemi sonuçlarının kenar 

belirleme başarıları ise F-skor olarak ölçülmüş ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler – Kenar Belirleme, Benzeşim Görüntüsü, Eşikleme 

 

I. GİRİŞ 

Görüntüler üzerindeki kenar piksellerin belirlenmesi, 

görüntü işleme alanının en temel problemlerinden biridir. 

Kenar belirleme işlemi, özellikle nesne tanıma ya da görüntü 

erişim işlemleri öncesinde oldukça önemli bir aşama olarak 

göze çarpmaktadır. Kenar, genel olarak bir bölgede ya da 

komşu iki piksel arasındaki ani değişim miktarı olarak ifade 

edilebilir. Bir gri seviye görüntü üzerinde kenar belirleme için 

öncelikle türev alma ya da benzeri bir teknik kullanılması ve 

ardından da eşikleme yapılması gerekmektedir [1, 2]. Eşik 

değerinin belirlenmesi en önemli aşamalardan biridir ve bu 

amaçla pek çok teknik geliştirilmiştir [3, 4, 6]. 

 

Renkli görüntüler üzerinden kenar belirleme işlemi ise gri 

seviyeli görüntülere göre biraz daha karmaşık olabilmektedir. 

Bu karmaşıklığı gidermek ve renkli görüntülerdeki kenar 

piksellerinin belirlenebilmesi için 2007 yılında benzerliğe 

dayalı bir yaklaşım geliştirilmiştir [5]. Geliştirilen tekniğin 

farklı parametreler ile kullanılması sonucunda başarılı 

sonuçlar alındığı da gözlenmiştir [7, 8]. 

 

Bu çalışmada, farklı katsayılar kullanılmasının renkli 

görüntüler üzerinden elde edilen benzeşim dönüşümü 

üzerinden kenar belirlemeye etkisinin ölçülmesi 

amaçlanmıştır. Söz konusu amaç doğrultusunda öncelikle 

BSDS veritabanında [9] yer alan 200 görüntü üzerinde belirli 

katsayılar kullanılarak benzeşim dönüşümleri 

gerçekleştirilmiştir. Benzeşim dönüşümü görüntüleri 

üzerinden OTSU, KAPUR ve Histogramın Ağırlık Merkezi 

(HAM) teknikleri ile eşikleme yapılarak kenar pikseller 

belirlenmiş ve elde edilen kenar pikseller üzerinde, BSDS 

veritabanında yer alan test aracı yardımıyla F-skor değerleri 

elde edilmiştir. 

 

II. MATERYAL VE METOT 

Çalışmada, kenar belirleme için BSDS veri setinde (train 

set) [9] yer alan 200 adet görüntü kullanılmıştır. Önerilen 

yöntemin başarısının ölçülmesinde de F-skor değerinden 

faydalanılmıştır. Bahsi geçen tüm değerlendirmeler, veritabanı 

tarafından sunulan test aracı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

İlk olarak, 6 farklı katsayı kullanılarak her görüntü için 

benzeşim dönüşümü görüntüsü elde edilmiştir. Elde edilen 

1200 görüntünün her biri OTSU, KAPUR ve HAM olmak 

üzere 3 farklı eşikleme yöntemi ile eşiklenerek 3600 adet ikili 

(binary) görüntü oluşturulmuştur. Son aşamada ise oluşturulan 

ikili görüntülerde ortaya çıkan kenar piksellerinin başarımı F-

skor olarak ölçülmüştür.  

 

F-skor değeri, kesinlik (9) ve duyarlılık (10) işlemlerinin 

harmonik ortalaması (11) yardımıyla hesaplanmaktadır. 

Duyarlılık değeri, seçilmesi gereken nesnenin ne kadarının 

algoritma tarafından seçildiğinin oranını, kesinlik değeri ise 

algoritma ile seçilen alanın doğruluk oranını belirtmektedir. 

Hesaplamalarda kullanılan terimler Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. F-Skor terimleri 

Hesaplama 
Algoritma Sonuçları 

Nesne Arka Fon 

Kesin Referans 

Nesne TP FN 

Arka 

Plan 
FP TN 

TP: True Positive, FN: False Negative, FP: False Positive, TN: True Negative 

 

  𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
           (1) 

  𝐷𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
            (2) 

  𝐹 𝑆𝑘𝑜𝑟 = 2 𝑥 
𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 𝑥 𝐷𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘

𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘+𝐷𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘
          (3) 

A. Benzeşim Dönüşümü 

Renkli bir görüntüdeki iki pikselin benzerliği, Demirci [5] 

tarafından, normalize edilmiş Öklid uzaklığı kullanılarak 
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(4)’de verilen şekilde ifade edilmiştir. Söz konusu denklemde 

yer alan Dn, normalizayon katsayısı olarak ifade edilmiştir. 

||P1-P2|| terimi ise P1 ve P2 pikselleri arasındaki 

normalleştirilmiş Öklid uzaklığını göstermektedir. Denklem 

(5)’de verilen normalleştirilmiş Öklid uzaklığı ifadesinde yer 

alan renk farkları ise (6)’da yer almaktadır. 

 

µ(P1, P2)  =  𝑒𝑥𝑝 (− (
||P1−P2||

𝐷𝑛
)

2

)           (4) 

 

||P1-P2|| = 
1

√3
(∆𝑅2 + ∆𝐺2 + ∆𝐵2)

1
2⁄           (5) 

 

∆𝑅 = |𝑅1 − 𝑅2| 

∆𝐺 = |𝐺1 − 𝐺2|             (6) 

∆𝐵 = |𝐵1 − 𝐵2| 

Farklı Dn değerleri (1, 16, 32, 64, 128, 196, 256) ve (4) 

kullanılarak elde edilen benzerlik değerlerini gösteren grafik, 

Şekil 1’de görülmektedir. Grafikte, Dn değerinin düşmesi 

durumunda benzerliğin azaldığı, yükselmesi durumunda ise 

benzerlik değerinin ciddi oranda arttığı görülmektedir. 
 

 

Şekil 1 İki pikselin benzerliğine dayalı benzeşim fonksiyonu µ 

Şekil 2’de de, bir P0 pikselinin 3x3 komşulukları 

görülmektedir. P0 pikselinin, tüm komşu piksellere olan 

benzerliği (4) yardımıyla hesaplandıktan sonra (7) yardımıyla 

benzeşim değeri hesaplanmaktadır. 

 

P1 P2 P3 

P8 P0 P4 

P7 P6 P5 

Şekil 2 Bir P0 pikselinin 3x3 komşulukları ve benzerlik fonksiyonu için 

kullanılan maske 

Şekil 2’de yer alan maske ve (7)’nin görüntü üzerindeki tüm 

piksellere uygulanmasıyla, Şekil 3 ve Şekil 4’de yer alan 

benzeşim dönüşümü görüntüleri elde edilmiştir. 

 

µP0
=

1

9
∑ µ(P0, Pi)

8
𝑖=0             (7) 

Şekil 3’de Lena görüntüsü ve örnek benzeşim dönüşümü 

sonuçları yer almaktadır. Şekil 3.(a)’da orijinal Lena 

görüntüsü yer alırken, Şekil 3(b, c, d, e, f)’de ise sırasıyla 16, 

32, 64, 128 ve 256 olarak kullanılan Dn katsayıları ile elde 

edilmiş benzeşim görüntüleri yer almaktadır.  

 

Şekil 3 Lena resmi a) orijinal görüntü b) benzeşim görüntüsü: Dn =16, c) 

benzeşim görüntüsü: Dn =32, d) benzeşim görüntüsü: Dn =64 için, e) 

benzeşim görüntüsü: Dn =128, f) benzeşim görüntüsü: Dn =256 

Şekil 4’de ise Ev görüntüsü ve örnek benzeşim dönüşümü 

sonuçları görülmektedir. Şekil 4.(a)’da orijinal görüntü, Şekil 

4(b, c, d, e, f)’de ise sırasıyla 16, 32, 64, 128 ve 256 olarak 

kullanılan Dn katsayıları  ile elde edilmiş benzeşim görüntüleri 

verilmiştir.  

 

 

Şekil 4 Ev resmi a) orijinal görüntü b) benzeşim görüntüsü: Dn =16, c) 

benzeşim görüntüsü: Dn =32, d) benzeşim görüntüsü: Dn =64 için, e) 

benzeşim görüntüsü: Dn =128, f) benzeşim görüntüsü: Dn =256 

Şekil 3 ve Şekil 4’de yer alan görüntüler incelendiğinde, Dn 

katsayılarındaki artışın görüntü üzerindeki homojenliği ve gri 

seviye değerlerini arttırdığı görülmektedir. Bu görüntüler 

üzerinde yapılacak eşikleme işlemi ile kenar pikseller ortaya 

çıkarılabilecektir. 

B. Eşikleme ve Kenar Belirleme 

Kenar belirleme için eşikleme tekniklerinin kullanımı 

oldukça yaygındır. Demirci [6] tarafından 2010 yılında 

histogramın ağırlık merkezi alınarak, yukarıda da bahsi geçen 
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eşik değer için (HAM) bir yöntem önerilmiştir. HAM 

yönteminin matematiksel ifadesi, (8)’de yer almaktadır. 

 

𝑇ℎ =
1

𝑀∙𝑁
∑ 𝑟 ∙ 𝑧𝑟

𝐿
𝑟=0             (8) 

Denklem (8)’de yer alan r gri değeri, zr, r gri seviyesindeki 

piksel sayısını, M ve N görüntünün boyutlarını, L ise 

maksimum gri seviye değerini göstermektedir. Bu çalışmada 

L=255 olarak kullanılmıştır. İlaveten, HAM dışında, OTSU [3] 

ve KAPUR [4] eşikleme yöntemleri de test edilmiştir. 

 

 

 

Şekil 5 Lena resmine ait benzeşim görüntülerinin eşikleme sonuçları 

Çalışmada ilk olarak Şekil 3 ve Şekil 4’de yer alan Lena ve 

Ev görüntülerine ait benzeşim sonuçları, OTSU, KAPUR ve 

HAM eşikleme yöntemleri ile eşiklenerek ikili görüntüler elde 

edilmiştir. Kenar pikseller siyah (0) ve kenar olmayan kısımlar 

beyaz (1) renk ile gösterilmektedir. Lena ve Ev görüntülerinin 

eşiklenme sonuçları, Şekil 5 ve Şekil 6’da verilmiştir.  

 

 

Şekil 6 Ev resmine ait benzeşim görüntülerinin eşikleme sonuçları 

 

III. DENEYSEL SONUÇLAR 

Eşikleme yöntemleri, BSDS veritabanında yer alan 200 

görüntüden elde edilen 1200 görüntü üzerinde uygulanarak, 

karşılaştırılacak veriler elde edilmiştir.  

 

 

Şekil 7. BSDS görüntüsü eşikleme sonuçları 
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Şekil 8. BSDS görüntüsü eşikleme sonuçları 

Şekil 7 ve Şekil 8’de BSDS görüntülerinden 2 örnek yer 

almaktadır. Her iki görüntü için de Dn katsayısı 16, 32, 64, 128 

ve 256 için elde edilmiş ve OTSU, KAPUR, HAM teknikleri 

ile eşikleme sonuçları verilmiştir.  

 

Dn katsayısındaki artış, kenar olarak işaretlenen piksellerin 

sayısını azaltırken, aynı değerdeki düşüş kenar olmayan 

piksellerin de kenar olarak algılanmasına neden 

olabilmektedir. Ayrıca KAPUR ve OTSU yöntemleri ile elde 

edilen sonuçlarda Dn katsayısındaki artışın kenar kaybını 

arttırdığı görülmektedir. Örneğin Şekil 7’de Dn=256 için 

OTSU eşikleme sonucunda neredeyse kenar piksel kalmadığı 

açıkça ortadadır. Aynı görüntüde KAPUR tekniğinin Dn 

katsayısının 32’den başlayarak artmasıyla kenar kayıplarına 

neden olduğu da gözlenebilmektedir. HAM ile yapılan 

eşiklemede ise kenar piksel kayıplarının benzeşim katsayısının 

artmasından olumsuz etkilenmediği gözlenmektedir. Benzer 

durum Şekil 8’de de görülmektedir. Özellikle OTSU ve 

KAPUR eşikleme tekniklerinin, kenar piksel kaybının Dn 

katsayısındaki artıştan olumsuz yönde etkilendiği 

gözlemlenebilmektedir. 

 

Benzeşim dönüşümünde kullanılan Dn katsayısı ve eşik 

seçiminin kenar başarısına etkisi, F-skor değeri yardımıyla 

belirlenmiş ve sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. Her üç eşik 

yöntemi için de 6 farklı Dn katsayısı (16, 32, 64, 128, 192, 256) 

kullanılarak elde edilen sonuçlar F-skor açısından 

incelendiğinde, en yüksek başarının KAPUR ile Dn=192 ile 

elde edildiği görülmektedir. Aynı katsayı değerleri için de F-

skor başarısı, KAPUR, OTSU ve HAM olarak sıralanmıştır. 

Ayrıca OTSU tekniğinin en başarılı olduğu katsayı değeri 128 

olurken HAM tekniğinin en yüksek F-skora 256 değerinde 

ulaştığı görülmektedir. 

 

Tablo 2’de yer alan bir diğer önemli bulgu ise Duyarlılık ve 

Kesinlik değerlerine ilişkindir. HAM tekniğinin Duyarlılık 

sonuçlarının, Dn katsayısındaki artışla doğru orantılı olduğu ve 

en yüksek noktaya Dn=256 değerinde ulaştığı görülmektedir. 

OTSU ve KAPUR eşikleme yöntemlerine ait Duyarlılık 

değerlerinin ise sırasıyla 128 ve 32 Dn katsayısından itibaren 

düşüşe geçtiği gözlenmiştir. Kesinlik değerlerinin ise her üç 

teknik için de en yüksek değere Dn=256 seviyesinde ulaştığı 

görülmektedir. 

 

Tablo 2. Kenar belirleme test sonuçları 

Yöntem Dn Duyarlılık Kesinlik F-skor 

HAM 16 0,6548 0,1864 0,2902 

HAM 32 0,6732 0,1916 0,2983 

HAM 64 0,6872 0,1959 0,3049 

HAM 128 0,6972 0,1985 0,3090 

HAM 192 0,7030 0,2005 0,3121 

HAM 256 0,7067 0,2006 0,3126 

OTSU 16 0,6772 0,2033 0,3127 

OTSU 32 0,7180 0,2098 0,3247 

OTSU 64 0,7363 0,2143 0,3319 

OTSU 128 0,7263 0,2196 0,3373 

OTSU 192 0,6651 0,2256 0,3369 

OTSU 256 0,4569 0,2277 0,3039 

KAPUR 16 0,7491 0,2139 0,3328 

KAPUR 32 0,7645 0,2271 0,3502 

KAPUR 64 0,7249 0,2489 0,3705 

KAPUR 128 0,6659 0,2659 0,3800 

KAPUR 192 0,6309 0,2731 0,3812 

KAPUR 256 0,6033 0,2776 0,3803 

 

IV. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Bu çalışmada, eşik seçiminin benzerlik dönüşümüne dayalı 

kenar belirleme sonuçlarına etkisi araştırılmış ve nicemsel 

olarak ölçülmüştür. Söz konusu ölçümler için BSDS 

veritabanında yer alan 200 görüntünün farklı normalleştirme 

katsayıları (Dn) ile benzeşim dönüşümü görüntüleri elde 

edilerek, 3 farklı eşikleme işlemi ile kenar pikseller 

belirlenmiştir. Kenar belirleme sonuçlarının başarımı ise 

Kesinlik, Duyarlılık ve F-skor olarak hesaplanmıştır.  

 

Elde edilen sonuçlara, F-skor açısından KAPUR, OTSU ve 

HAM sıralaması oluşmuştur. Ancak KAPUR ve OTSU 

tekniklerinin Dn katsayısına karşı oldukça hassas olduğu hem 

görsel hem de sayısal olarak belirlenmiştir. Özellikle 

katsayının çok büyümesi durumunda bazı görüntülerde elde 

edilen eşik değerinin düşük çıkması dolayısıyla kenar 

piksellerin sayısının azaldığı ve neredeyse görüntüde hiçbir 

kenar pikseli kalmadığı görülmektedir. Dolayısıyla en yüksek 

Dn katsayısı değerleri için KAPUR ve OTSU yaklaşımlarının 

başarım değerleri düşük kalırken, HAM eşikleme tekniğinin 

başarısı en yüksek seviyeye yükselmektedir.  

 

İlerideki çalışmalarda, öncelikle Dn normalleştirme 

katsayısının görüntüdeki yerel piksel bilgilerinden seçilerek, 

otomatik hale getirilmesinin uygun olabileceği 
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düşünülmektedir. Böylece katsayının etkisinin en aza 

indirilerek, eşikleme tekniklerinin başarımının en yüksek 

seviyeye çıkarılması mümkün olabilecektir. 
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Özet – Eşikleme yöntemleri kenar belirleme, bölütleme ve kümeleme yaklaşımlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Söz konusu 

teknikler yardımıyla renk kanallarından çeşitli sayıda kümeler elde edilebilir. Ancak, hangi yaklaşımın daha başarılı olduğu 

konusu belirsizliğini korumaktadır. Bu çalışmada, çok sık tercih edilen Histogramın Ağırlık Merkezi (HAM), OTSU ve KAPUR 

eşikleme algoritmaları kullanılarak yapılan renk uzayı tabanlı kümeleme sonuçları, 100 görüntüden oluşan Weizmann tek nesneli 

bölütleme veritabanı yardımıyla test edilmiş ve farklı eşikleme yöntemi ile elde edilen renk kümelerine ait bölütleme sonuçları 

F-Skor olarak kaydedilmiştir. Böylece, kümeleme işlemi için sıklıkla kullanılan eşikleme yöntemlerinin başarısı nicemsel olarak 

belirlenmiş ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler – Eşikleme, Renk Uzayı, Kümeleme 

 

I. GİRİŞ 

Görüntü bölütleme olarak bilinen kavram, bilgisayar 

aracılığıyla kullanılan imgelerde, dijital bir görseli birden çok 

piksel kümelerine (süper piksel) bölme işlemi olarak açıklanır. 

Amaç, bir görüntünün sunumunu basitleştirmek veya onu daha 

anlamlı ve analiz edilmesi mümkün hale getirmektir [1]. Söz 

konusu işlem, genellikle nesneleri ve sınırları (çizgiler, eğriler 

vb.) tespit etmede kullanılmaktadır. Başka bir deyişle, 

görüntünün her bir pikseline bir etiket atama işlemidir. Bu 

durumda, aynı etiket bilgisine sahip pikseller, benzer 

karakteristik özellikleri paylaşmaktadırlar. 

 

Görüntü bölütleme ile tüm görüntüyü ifade eden bir dizi 

bölümler veya kenarlar kümesi elde edilir. Böylece, bir 

bölgedeki piksellerin her biri, renk, yoğunluk veya doku gibi 

bazı karakteristik veya hesaplanmış özelliklere göre birbirine 

benzemektedir. Ayrıca, bitişik bölgeler ise karakteristik olarak 

önemli ölçüde farklıdır [1]. 

 

Günümüzde, pek çok görüntü bölütleme yaklaşımı 

bulunmaktadır. İlgili teknikler, Histogramın Ağırlık Merkezi 

(HAM), Otsu ve Kapur gibi yaygın olarak kullanılan eşikleme 

işlemleri [2-4], iteratif çalışan K-ortalamalar ile kümeleme [5], 

sıkıştırma tabanlı yöntemler [6, 7], histogram tabanlı 

bölütleme [8], kenar algılama [9, 10], çift kümeleme metotları 

[11], bölge genişletme yaklaşımları [12-16], kısmi diferansiyel 

denklem tabanlı çalışmalar [17-20], normalleştirilmiş kesik, 

rasgele yürüme, minimum kesim, izoperimetrik bölme ve 

minimum ağaç olarak adlandırılan grafik bölme teknikleri [21-

25], çok ölçekli yaklaşımlar [26-39], yarı-otomatik yöntemler 

[40, 41] ve çok bantlı [42, 43] olarak literatürde geçmektedir. 

 

En temel görüntü bölütleme yöntemi, yukarıda bahsedilen 

yaklaşımlardan eşik değerleme tekniği ile yapılmaktadır. Söz 

konusu metot, kümeleme işlemi için bir eşik değer belirlemeye 

dayalıdır. Bu anlamda, HAM, Otsu ve Kapur gibi birçok 

popüler yöntem kullanılmaktadır. Renkli görüntülerde, bahsi 

geçen eşiklemeler kullanılarak, üç boyutlu renk uzayını 

toplamda sekiz adet küçük küpler veya prizmalar şeklinde 

yeniden yapılandıran yaklaşım da bulunmaktadır [44]. 

 

Bu çalışmada HAM, Otsu ve Kapur eşikleme algoritmaları 

kullanılarak yapılan renk uzayı tabanlı kümeleme sonuçları, 

100 görüntüden oluşan Weizmann tek nesneli bölütleme 

veritabanı yardımıyla test edilmiş ve farklı eşikleme yöntemi 

ile elde edilen renk kümelerine ait F-Skor değerleri ile 

bölütleme başarısı nicemsel olarak belirlenmiştir. 

 

II. RENK UZAYI YARDIMIYLA GÖRÜNTÜ 

BÖLÜTLEME 

Görüntülerde farklı bölgelere ait piksellerin, homojen bir 

şekilde tasnif edilmesi olarak tanımlanan görüntü bölütleme 

işlemi, önemli bir konudur ve veri sıkıştırma, nesne tanıma, 

görüntü erişimi gibi birçok uygulamada kullanılmaktadır [45]. 

Söz konusu süreçte, bölge büyütme yaklaşımı, yapay sinir 

ağları tabanlı teknikler, ağaç, olasılık ve bulanık mantık tabanlı 

metotlar kullanılmaktadır [46]. Ancak bahsi geçen 

algoritmalar, iteratif olduğundan hesapsal karmaşıklığı yüksek 

ve kullanıcı bağımlıdır [47]. 

 

Piksellerden hesaplanan eşik değer ile kümelerin elde 

edilmesi, görüntü bölütlemesi için kullanılan önemli bir 

unsurdur. Gri seviyeli görüntülerde, söz konusu parametrenin 

belirlenmesinde, yaygın olarak HAM [2], Otsu [3] ve Kapur 

[4] algoritmaları kullanılmaktadır. Otsu yaklaşımında amaç 

fonksiyon ile sınıflar arasını maksimum veya sınıf içini 

minimum yapan varyans değeri dikkate alınırken, Kapur’da, 

her bir gri seviyedeki yerel entropy toplamını maksimize eden, 

iki seviyeli değer belirlenmektedir. 
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Kapur tarafından önerilen amaç fonksiyon, (1)’de 

gösterilmiştir. 

  0 1j t H H                 (1) 

burada 0H  ve 1H  histogramın entropilerini temsil 

etmektedir ve (2) ve (3)’de görüldüğü gibi hesaplanmaktadır. 
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                 (3) 

Otsu yaklaşımının amaç fonksiyonu ise (4)’te görüldüğü 

gibidir. 

  0 1j t                   (4) 

Denklem (4)’te görülen 0  ve 1  değerleri ise sınıfın 

varyansını temsil etmektedir ve (5)’deki gibi ifade edilir: 
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Kümelerin varyansı (6)’da verilmiştir. 
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burada, görüntün ortalaması T  
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şeklindedir. HAM yöntemi ise, aşağıdaki formül ile 

hesaplanmaktadır: 

0

1 L

i

T i p
imn 

                (8) 

Yukarıda verilen ilgili eşik belirleme yöntemleri gri seviyeli 

görüntülerde başarılı sonuçlar verirken, renkli görsellerde üç 

farklı kanal olduğundan, her biri için eşik hesaplanması zaman 

olarak maliyet gerektirmektedir. Ayrıca kanallardan alınan 

parametrelerin birleştirilerek, anlamlı kümelerin oluşturması 

bir problemdir. Söz konusu mesele, her kanaldan alınan 

değerlere göre, Şekil 1’de gösterilen renk uzayını, alt kümelere 

ayırarak çözülmektedir. Böylece, her bir prizma içinde kalan 

pikseller aynı kümeye dâhil edilir [44]. 

 

 

 

Şekil 1. Kümelenmiş renk uzayı [44] 

 

III. MATERYAL VE METOT 

Çalışmada 100 adet görüntü içeren Weizmann tek nesneli 

veritabanı [48] kullanılmıştır. Bölütleme başarısının 

ölçülmesinde ise F-skor değerinden faydalanılmıştır. İlgili 

değerlerinin elde edilebilmesi için veritabanı tarafından bir 

ölçüm aracı da sağlanmaktadır. Şekil 2’de veritabanında yer 

alan görüntülerden 3 tanesi verilmiştir. 

 

 

Şekil 2. Weizmann tek nesneli bölütleme veritabanı örnek görüntüleri 

 

Bölütleme veritabanında yer alan her görüntü için 

kullanıcılar tarafından bölütlenmiş ve nesnelerin kırmızı ile 

gösterildiği görseller de yer almaktadır. Şekil 2’de yer alan 

görüntülere ait kullanıcı işaretlemelerine birer örnek Şekil 

3’de görülmektedir. 

 

 

Şekil 3. Veritabanında yer alan kullanıcı bölütleme örnekleri 

 

Çalışmada ilk olarak, yukarıda bahsi geçen 3 farklı eşikleme 

yaklaşımı ile 300 görüntü elde edilmiştir. Burada, her görüntü 

8 küme (cluster) olarak ele alınmış ve objenin olduğu bölgede 

yer alan en büyük küme değerlendirilmiştir. Son olarak, tüm 

görüntülerde, veritabanına ait test aracıyla, söz konusu 

kısımlar işletilmiş ve F-skor’ları hesaplanmıştır. 

 

F-skor sonucu, kesinlik (9) ve duyarlılık (10) değerlerinin 

harmonik ortalaması (11) yardımıyla hesaplanmaktadır. 

Duyarlılık değeri, seçilmesi gereken nesnenin ne kadarının 

algoritma tarafından seçildiğinin oranını, kesinlik değeri ise 

algoritma ile seçilen alanın doğruluk oranını belirtmektedir. 

Hesaplamalarda kullanılan terimler Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. F-Skor terimleri 

Hesaplama 
Algoritma Sonuçları 

Nesne Arka Fon 

Kesin Referans 

Nesne TP FN 

Arka 

Plan 
FP TN 

TP: True Positive, FN: False Negative, FP: False Positive, TN: True Negative 

 

  𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
           (9) 

  𝐷𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
          (10) 

  𝐹 𝑆𝑘𝑜𝑟 = 2 𝑥 
𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘 𝑥 𝐷𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘

𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘+𝐷𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘
        (11) 

 

IV. DENEYSEL SONUÇLAR 

Görüntüler HAM, OTSU ve KAPUR eşikleme yöntemleri 

ile belirlenen renk aralıklarına göre 8 kümeye ayrılmışlardır. 

Mevcut kümeleme sonuçları için F-skor değerleri 

hesaplanmıştır. Farklı eşikleme tekniklerine göre hesaplanan 

sonuçlar karşılaştırılarak, eşiklemenin etkileri incelenmiştir. 

  

 

 
 

 
a)        b)   c) 

Şekil 4. Kümeleme sonrası ortaya çıkan sonuçlar, a) HAM sonuçları, b) 

OTSU sonuçları, c) KAPUR sonuçları 

 

Şekil 4’de, Şekil 3’de yer alan görüntülere ait kümeleme 

sonuçları, (a), (b) ve (c) sütunlarında sırasıyla HAM, OTSU ve 

KAPUR eşikleme tekniklerine göre gösterilmektedir. Genel 

olarak nesnelerin belirlenmesinde büyük farklar ortaya 

çıkmasa da, arkaplan ve nesneye ait olmayan kısımlarda farklı 

sonuçların elde edildiği görülmektedir. Ortaya çıkan farklar 

Duyarlılık, Kesinlik ve F-skor değerlerinden de açıkça ortaya 

çıkmaktadır. İlk satırda yer alan ağaç görüntüsünün Kesinlik, 

Duyarlılık ve F-skor değerleri için HAM sonuçları sırasıyla 

0,6954 - 0,8853 - 0,7789 olarak bulunmaktadır. Aynı sonuçlar 

OTSU için 0,6843 - 0,8925 - 0,7747 ve KAPUR için 0,6797 - 

0,9019 - 0,7752 şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlar 

oldukça başarılı ve birbirlerine yakın görünmektedir.  

 

Şekil 4’de ikinci satırda yer alan helikopter görüntüsüne ait 

HAM sonuçlarının Kesinlik, Duyarlılık ve F-skor değerleri 

sırasıyla 0,1709 - 0,995 - 0,2917 olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

değerlere göre Duyarlılık oldukça yüksek görünse de Kesinlik 

değeri çok düşük olduğundan F-skor değeri de düşük 

kalmıştır. Bunun en temel sebebi, görüntüdeki helikopter 

nesnesinin büyük oranda işaretlenmesine karşın, arkaplan 

bölgelerinin de nesneye ait kümede yer almasıdır. Aynı 

görüntüye ait Kesinlik, Duyarlılık ve F-skor değerleri OTSU 

ile 1,000 - 0,7618 - 0,8648 ve KAPUR ile 0,9575 - 0,9595 - 

0,9585 olarak elde edilmiştir. Bu görüntü için KAPUR 

yönteminin çok daha başarılı olduğu hem görüntü üzerinden 

hem de F-skor değeri ile açıkça görülmektedir. 

 

Şekil 4’de üçüncü satırda yer alan görüntüde ise her üç 

yöntem için de sonuçları oldukça düşük kaldığı görülmektedir. 

Söz konusu görüntünün HAM ile elde edilen Kesinlik, 

Duyarlılık ve F-skor değerleri sırasıyla 0,2902 - 0,2679 - 

0,2786 olarak belirlenmiştir. Aynı değerler OTSU için 0,7675 

- 0,2384 - 0,3638 ve KAPUR için 0,6242 - 0,2829 - 0,3894 

olarak ortaya çıkmıştır. Bu görüntü için de yine en düşük 

Kesinlik değeri HAM ile elde edilmiştir. 

 

Tablo 2. Kümeleme işleminin test sonuçları 

Yöntem Duyarlılık Kesinlik F-skor 

HAM 0,5734 0,6688 0,5661 

OTSU 0,7019 0,6309 0,6187 

KAPUR 0,7172 0,6365 0,6213 

 

Veritabanında yer alan 100 görüntüye ilişkin sonuçların 

ortalamaları Tablo 2’de görülmektedir. Elde edilen sonuçlara 

göre, en başarılı eşikleme yöntemi 0,6213 F-skor ortalama 

değeri ile KAPUR olarak ortaya çıkmıştır. İkinci sırada 0,6187 

ile OTSU ve son sırada 0,5661 ile HAM tekniği yer 

almaktadır. Ancak Tablo 2’de yer alan veriler, Kesinlik ve 

Duyarlılık değerleri açısından incelendiğinde bazı farklılıklar 

olduğu göze çarpmaktadır. Duyarlılık açısından F-skor ile 

uyumlu bir görünüm ortaya çıksa da Kesinlik açısından 

sıralama tamamen değişmektedir. HAM yöntemi ile elde 

edilen Kesinlik değerinin, KAPUR ve OTSU yöntemlerine 

göre daha başarılı olduğu belirgindir.  

V. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada, renk uzayı tabanlı kümeleme işlemi için 3 

farklı eşikleme yaklaşımı kullanılarak, eşikleme yöntemlerinin 

başarımları ölçülmüştür. Başarımlar ölçülürken 100 

görüntüden oluşan Weizmann tek nesneli bölütleme veritabanı 

kullanılmış ve sonuçlar Kesinlik, Duyarlılık ve F-skor olarak 

elde edilmiştir.  

 

Elde edilen sonuçlara göre Duyarlılık ve F-skor açısından en 

başarılı yöntem KAPUR iken en başarısız olan yöntemin 

HAM olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak Kesinlik açısından 

bakıldığında HAM tekniğinin çok daha başarılı olduğu 

görülmektedir. Bunun nedeninin ise aynı kümede yer alan 

ancak nesneden bağımsız bölgelerin de nesne olarak 

işaretlenmesi olduğu görülmektedir. 

 

İlerideki çalışmalarda, kümeleme sonucunda ortaya çıkan 

kümeler arasındaki uzamsal ilişkiler dikkate alınarak ve küçük 

bölgeler birleştirilerek bölütleme işlemi yapılması ve bu 

bölütleme sonuçlarının incelenmesi planlanmaktadır. Böylece, 
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Kesinlik ve Duyarlılık değerleri ile birlikte F-skor değerindeki 

değişimler incelenerek, bölütleme başarısının çok daha 

belirgin şekilde ortaya çıkarılması mümkün olabilecektir. 
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Özet – Yapılan çalışmada senkronizasyon, Kuramoto osilatörlerinden oluşan çoklu bir sistemde global ağ yapısı kullanılarak 

incelenmiştir. Senkronizasyon performansı öncelikle zayıf bağlantılı bir sistemde ele alınarak, bağlantı kuvvetinin ve osilatör 

sayısının etkileri araştırılmıştır. Daha sonra sistemin kuvvetli bağlantıya sahip olması durumunda senkronizasyon 

performansında meydana gelen değişim irdelenmiştir. Bunun yanı sıra faz değişiminin senkronizasyon üzerindeki etkisi daha az 

osilatörün olduğu bir sistemde bağlantı kuvvetinin iki farklı değeri için incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, zayıf bağlantılı 

bir sistemde osilatör sayısının senkronizasyon üzerinde etkili olmadığı ve böyle bir sistemde osilatör sayısı artırılsa dahi sistemin 

tam senkronizasyona erişemediği tespit edilmiştir. Kuvvetli bağlantılı bir sistemde, belirli bir aralıktaki bağlantı kuvveti 

değerlerinde sistemin tam senkronizasyona eriştiği, bu aralığın dışında da senkronizasyonun azaldığı belirlenmiştir. Bağlantı 

kuvvetinin çok büyük değerlerinde sistemin tamamen senkronizasyonunun bozulduğu ve osilatörlerin birbirlerinden bağımsız 

hareket ettikleri görülmüştür. Ayrıca kritik eşik kuvvetinden küçük bağlantı kuvvetinde sistemdeki her bir osilatörün faz 

değişimlerinin farklı olduğu, aksi halde (kritik eşik kuvvetinden büyük bağlantı kuvvetinde) faz değişimlerinin birbirlerine yakın 

olduğu bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler – Global ağ yapısı, Kuramoto model, Senkronizasyon, Ağ yapısı, Osilatör 

Abstract – In the study synchronization was studied using an all-to-all network structure in a multiple system of Kuramoto 

oscillators. Synchronization performance was first investigated in a weakly connected system, and the effects of link strength 

and number of oscillators were investigated. Then, if the system has a strong connection, the change in synchronization 

performance is examined. In addition, the effect of phase variation on synchronization has been examined for two different 

values of coupling strength in a system using less oscillators. According to the findings, it is determined that the number of 

oscillators in a weakly connected system is not effective on synchronization and even if the number of oscillators is increased in 

such a system, the system can not reach full synchronization. It has been determined that, in a strongly connected system, the 

system has reached full synchronization at a certain range of link strength values, and synchronization has decreased outside this 

range. It has been seen that in the very great values of connection force, the system is completely synchronized and the oscillators 

move independently of each other. It is also found that the phase shifts of each oscillator in the system are different from the 

critical threshold force, otherwise (greater than the critical threshold force) the phase changes are close to each other. 

 

Keywords – Global network structure, Kuramoto model, Synchronization, Network structure, Oscillator 

 

I. GİRİŞ 

Doğada, günlük hayatta ve birçok farklı bilim alanında sıkça 

karşılaşılan senkronizasyon olgusu geçmişten günümüze 

önemini korumaktadır [1], [2]. Senkronizasyonun bu kadar 

geniş bir uygulama alanına sahip olması, bilim adamlarını 

senkronizasyonun oluşum mekanizmasının araştırılmasına 

yönlendirmiştir. Bu bağlamda birçok matematiksel yöntem 

geliştirilmiştir. Geliştirilen bu yöntemler içerisinde Yoshiki 

Kuramoto’nun kendi adını vermiş olduğu yöntem en çok tercih 

edilendir [3]. 

Kuramoto geliştirdiği modelde sistemdeki osilatörlerin 

tümünün birbiri ile bağlantılı ve aralarındaki etkileşimin zayıf 

olduğunu kabul etmiştir. Tüm osilatörlerin birbiri ile etkileşim 

halinde olduğu böyle bir yapı global ağ (all-to-all) yapısına 

benzemektedir. Kuramoto yaptığı çalışmada global ağ 

yapısına sahip zayıf etkileşimli bir sistemde senkronizasyonun 

oluşabilmesi için osilatörler arasındaki bağlantı kuvvetinin 

belirli bir eşik değerinden büyük olması gerektiğini ortaya 

koymuştur [4].  

Günümüzde farklı ağ topolojilerinin ortaya çıkmasıyla 

senkronizasyon daha gerçekçi ağ yapılarında tanımlanan 

sistemlerde incelenmeye başlanmıştır [2], [5], [6]. Yapılan 

çalışmalarla bağlantı kuvvetinin senkronizasyonun 

oluşumunda daha baskın olduğu ortaya koyulmuştur. Ağ 

yapısının çok da etkili olmadığı belirlenmiştir [2]. Bu 

bağlamda yapılan bu bildiri çalışmasında osilatörler arasındaki 

bağlantı global bir yapıda kabul edilerek öncelikle bağlantı 

kuvvetinin etkisi farklı etkileşimli sistemlerde (zayıf ve 

kuvvetli etkileşimli) irdelenmiştir. Bunun yanı sıra sistemdeki 

osilatör sayısındaki değişimin senkronizasyona etkisi 

araştırılmıştır. Öte yandan iki farklı bağlantı kuvveti değerinde 

sistemdeki osilatörlerin faz değişimlerinin nasıl olduğuna 

bakılmıştır. 

II. MATERYAL VE METOT 

A. Kuramoto Model 

Kuramoto modeli, fazları birbiriyle ilintili N adet özdeş 

osilatörden meydana gelen çoklu bir sistemdir. Sistemde 

osilatörler belirli bir içsel (doğal) frekansla hareket ederler. 

Sistemdeki osilatörlerin frekansları belirli bir olasılık dağılım 

fonksiyonuna göre dağılım gösterir [3]. 
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Sistemdeki osilatörler arasındaki etkileşim şiddeti bağlantı 

kuvveti (K) olarak tanımlanır. Osilatörler arasında senkronize 

bir hareket gözlemlenebilmesi için bağlantı kuvvetinin belirli 

bir değerden büyük olması gerekir. Çok sayıda osilatör 

arasında senkronizasyonun görülmesi için gerekli olan bu 

bağlantı kuvveti değerine kritik eşik kuvveti (Kc) denir ve [7] : 

 

𝐾𝑐 =
2

πg(0)
                                                   (1) 

eşitliği ile hesaplanır. Bağlantı kuvveti değerinin hesaplanan 

kritik eşik kuvvetinin değerinden küçük (K<Kc) olduğu bir 

sistemde, osilatörlerin birbirlerini etkileme oranlarının az 

olması nedeniyle, sistemdeki her bir osilatör kendi içsel 

frekansı ile hareketine devam eder. Böyle bir sistemde 

osilatörler arasında senkronize hareket gözlenmez. Aksi 

durumda yani bağlantı kuvveti değerinin kritik eşik kuvveti 

değerinden büyük (K>Kc) olması durumda; osilatörler 

birbirlerini daha yüksek oranda etkileyerek, ortak bir faz 

değerinde senkronize şekilde birlikte hareket ederler [8], [9].  

Kuramoto tarafından geliştirilen matematiksel yöntemde 

osilatörlerin zamana bağlı faz değişimi: 
𝑑𝜃𝑖

𝑑𝑡
= 𝜔𝑖 +

𝐾

𝑁
∑ sin(𝜃𝑗 − 𝜃𝑖)
𝑁
𝑗=1                            (2) 

eşitliği ile verilir. Burada θi, i. osilatörün fazı, K ( K≥0) 

bağlantı kuvveti değerini, wi i. osilatörün açısal frekansını 

temsil eder. 

Çoklu bir sistemin t zamanındaki senkronizasyonu düzen 

parametresi ile belirlenir. Düzen parametresi (r), sistemdeki 

her bir osilatörün fazlarının sanal ve reel kısımlarının 

normalleştirilmiş toplamlarını içeren karmaşık bir sayı olup 

[3], [4], [10]: 

𝑟(𝑡)𝑒𝑖𝜓(𝑡) =
1

𝑁
∑ 𝑒𝑖𝜃𝑗(𝑡)𝑁
𝑗=1                                  (3) 

eşitliği ile hesaplanır. Burada ψ(t) sistemin ortalama fazı ve r(t) 

de düzen parametresinin genlik değeridir. Sistemin 

senkronizasyon derecesine bağlı olarak düzen parametresinin 

genliği 0 ile 1 arasında değer alır.  r(t)=0 olduğunda sistemdeki 

osilatörler birbirinden bağımsız hareket ederler, yani sistemde 

senkronize hareket gözlenmez. Aksi halde r(t)>0 iken sistemde 

senkronize hareket oluşmaya başlar. R(t)=1 olduğunda 

sistemdeki tüm osilatörler birlikte hareket etmeye başlarlar 

[11], [12]. Böyle bir durumda sistem tam senkronize olmuştur.  

Osilatörlerin faz değişimini veren eşitlik (2), eşitlik (3)’deki 

düzen parametresinin kullanımıyla, r ve ψ parametrelerine 

bağlı olarak aşağıdaki gibi ifade edilir. 
𝑑𝜃𝑖

𝑑𝑡
= 𝜔𝑖 + 𝐾𝑟(𝑡) sin(𝜓(𝑡) − 𝜃𝑖)                        (4) 

B. Global Ağ Yapısındaki Bir Sistemde Senkronizasyon 

Çalışmanın bu kısmında osilatörler arasındaki bağlantının 

global ağ yapısına göre olduğu bir sistemde senkronizasyon 

incelenmiştir.  Global ağ topolojisinde tüm düğümler 

birbirleriyle bağlantılı olacak şekilde bir yapı 

oluşturmaktadırlar. Faz denklemi Runge-Kutte metodu 

kullanılarak çözülmüştür. Sistemin kritik eşik kuvveti eşitlik 

(1) ile hesaplanarak 0.16 elde edilmiştir. 

Öncelikle zayıf bağlantılı (0<K<1) bir sistemde farklı 

bağlantı kuvvetlerinin, zamanla düzen parametresinin 

genliğinde meydana getirdiği değişim incelenmiştir (Şekil 1). 

Bunun için N=500, t=500 değerlerinde sabitlenmiştir. 

Şekilden görüldüğü üzere K=0.1 olduğunda sistemde 

senkronizasyon gözlenmemiştir. Bağlantı kuvveti K>0.1 

olduğunda ise kısmi senkronizasyon gözlenmiştir. Sistemde 

tanımlanan zayıf bağlantı kuvvetinin yeterli büyüklükte 

olmamasından dolayı tam senkronizasyon gözlenmemiştir. 

 

Şekil 1. Farklı bağlantı kuvvetinin düzen parametresinin genliğine etkisi 
(N=500). 

Şekil 2’de osilatörler arasındaki bağlantının zayıf olduğu 

durumda düzen parametresinin genlik değeri gösterilmiştir. 

Sistemde bağlantı kuvvetinin değeri arttıkça senkronizasyon 

performansında artış gözlenmiştir. Zayıf bağlantı 

kuvvetlerinin tam senkronizasyon için yeterli olmadığı tespit 

edilmiştir. 

 

Şekil 2. Bağlantı kuvvetine göre düzen parametresinin genliğinin değişimi 

(N=500). 

Şekil 3’de bağlantı kuvveti (K=0.9) sabit bir değer alınarak 

farklı osilatör sayılarının senkronizasyon performansı 

üzerinde meydana getirdiği değişim incelenmiştir. Sistemde 

N=700’e kadar osilatör sayısı arttıkça senkronizasyon 

performansı artmış fakat N=900 olduğunda senkronizasyon 

artış göstermiştir. Osilatör sayısındaki artış senkronizasyonu 

bazen arttırmış, bazen de azaltmıştır. Böylece osilatör 

sayısındaki artış senkronizasyon performansında önemli bir 

sonuç yaratmadığı tespit edilmiştir. 
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Şekil 3. Farklı osilatör sayılarının düzen parametresinin genliğine etkisi 

(K=0.9). 

Şekil 4’de bağlantı kuvvetinin senkronizasyon performansı 

üzerindeki etkisine bakılmıştır. Yapılan çalışmada bağlantı 

kuvvetinin belirli bir değere kadar arttırılmasıyla 

senkronizasyon performansının arttığı görülmüştür. Fakat 

bağlantı kuvvetinin arttırılmaya devam edilmesiyle sistemin 

senkronizasyon performansının azalarak yok olma noktasına 

geldiği tespit edilmiştir. 

 

Şekil 4. Bağlantı kuvvetine göre düzen parametresinin genliğinin değişimi 

(N=500). 

Şekil 5’de kritik eşik kuvvetinden küçük bağlantı kuvvetine 

sahip olan bir sistemde her bir osilatörün zamana bağlı faz 

dağılımları gösterilmiştir. Osilatörlerin faz dağılımının daha 

net görülebilmesi için N=8 olarak alınmıştır. K=0.05<Kc 

olduğu durumda sistemdeki her bir osilatörün fazının 

birbirlerinden farklı değerlere sahip olduğu görülmüştür. 

Bundan dolayı sistemde senkronizasyon gözlenmemiştir. 

 

Şekil 5. K=0.05 için sistemdeki her bir osilatörün faz dağılımı (N=8). 

Şekil 6’de ise kritik eşik kuvvetinden büyük bağlantı kuvveti 

için osilatörlerin fazının zamanla nasıl değiştiği gösterilmiştir. 

N=8 ve K=2 olarak sabitlenmiştir. Bağlantı kuvvetinin kritik 

eşik kuvvetinden büyük olmasıyla osilatörlerin faz 

değerlerinin birbirine yakın olduğu görülmüştür. Böylece 

sistemde senkronizasyon gözlenmiştir. 

 

Şekil 6. K=2 için sistemdeki her bir osilatörün faz dağılımı (N=8). 

 

III. SONUÇLAR 

Elde edilen bulgulara göre global ağ yapısıyla oluşturulmuş 

olan Kuramoto osilatörlerinin aralarındaki bağlantının zayıf 

olması durumda, bağlantı kuvvetindeki artışın senkronizasyon 

performansını arttırdığı ancak bağlantı kuvveti ne kadar 

arttırılırsa arttırılsın tam senkronizasyon için yeterli olmadığı 

görülmüştür. Kuvvetli bağlantılı sistemde ise belirli bir aralık 

içerisindeki bağlantı kuvvetleri için sistemde tam 

senkronizasyon gözlenmiş olup, bu aralık dışındaki bağlantı 

kuvvetlerinin senkronizasyon performansını düşürdüğü tespit 

edilmiştir. Ayrıca osilatör sayısındaki artışın senkronizasyon 

üzerinde etkin bir rolünün olmadığı görülmüştür. Son olarak 

kritik eşik kuvvetinden küçük bağlantı kuvvetine sahip olan bir 

sistemde osilatörlerin faz dağılımının homojen olmadığı, bu 

yüzden sistemde senkronize davranışın oluşmadığı 

görülmüştür. Bunun yanı sıra kritik eşik kuvvetinden büyük 

bağlantı kuvveti için her bir osilatörün faz dağılımın benzer 

olduğu, dolayısıyla sistemde senkronizasyonun olduğu tespit 

edilmiştir. 
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Özet –Kablosuz iletişim sistemlerinin kullanımının artması, frekans spektrumu ihtiyacının artışına neden olmuştur. BR (Bilişsel 

Radyo)  teknolojisi belirli bir frekans spektrumu parçası üzerindeki iletişim bantları faaliyetlerini sezme ve ölçme sonucu bu 

bantların boş veya kullanan lisanslı kullanıcının olup olmadığı belirleyerek, boş bantların fırsatçı bir şekilde kullanmak sureti ile 

kıt olan frekans spektrumu ihtiyacının adil ve etkin paylaşımına yardımcı olur.. BR, mevcut spektrum yetersizliği sorununa 

çözüm içeren ve birçok fırsatlar barındıran yeni bir teknolojidir. Bu çalışmada, BR teknolojisi tanıtılmış/özetlenmiş, kablosuz 

iletişime getirebileceği olası katkılar belirtilmiş ve bu teknolojinin geleceği hakkında yapılan en son çalışmalar özetlenmiştir. 

 

Research and Future Trends on Cognitive Radio 

 

Abstract –Increasing in wireless communications systems is caused to increase in the need of the frequency spectrum. CR 

(Cognitive Radio) measure or sense frequency spectrum activities on spectrum bands whether they are idle or used by licensed 

users. According to sensing results, idle spectrum bands can be used opportunistically in order to mitigate scarce spectrum needs 

fairly and efficiently. CR technology is proposed as a candidate technology for mentioned issues and contains many opportunities 

inside. In this paper, the technology was introduced. The possible additive contributions to wireless communications were 

investigated and the researches and future trends on Cognitive Radio were summarized.  

 

Keywords – Cognitive Radio, Wireless communications, Dynamic Spectrum Acces 
   

 

I. GİRİŞ 

Kablosuz iletişim teknolojisinin gelişimi ve bu teknolojinin 

birçok alana uygulanabilmesi, kıt kaynak olan frekans 

spektrumu ihtiyacını da artırmıştır.  Lisanslama, yaygın radyo 

spektruma erişim yöntemlerinden biridir. Bu yöntemde, lisans 

sahibine frekans, boşluk, iletim gücü, kullanım şekli gibi 

kısıtlamalarla spektrumun bir kısmını belirli bir süre için 

kullanım hakkı tanır. Geçmişte radyo spektrumu büyük 

parçalar halinde lisanslanmasından dolayı frekans 

spektrumundaki bantların sınırlı kullanıldığı veya etkin olarak 

kullanılamadığı tespit edilmiştir. Öte yandan, günümüzde 

mevcut frekans spektrumu artan iletişim ihtiyaçlarını 

karşılayamaz hale gelmiştir. Artan iletişim ihtiyacı daha fazla 

iletim kapasitesi ve performans gerektirdiğinden, spektrum 

kullanımı spektrumda boş kanal olduğu durumlarda lisans 

sahibi olmayan ikincil kullanıcılara (BR kullanıcısı) erişim 

hakkı verilerek arttırılabilir [1]. Bilişsel radyo dinamik olarak 

çalıştığı parametreleri değiştirmek sureti ile spektrumu 

algılayarak boş bantları belirler ve uygun bantları fırsatçı bir 

şekilde kullanarak spektrumun tümünden faydalanmayı artırır. 

Bu yeteneği ile BR hem lisans gerektiren hem de lisanssız 

bantlarda çalışabilir. Lisans gerektiren bantlarda kablosuz 

kullanıcılar özel lisansları ile kendilerine tahsis edilen 

bantlarda kullanım önceliğine sahip olarak iletişimde 

bulunurlar. Lisanslı kullanıcılar birincil kullanıcılar olarak 

adlandırılırken, BR kullanıcıları ikincil kullanıcılar olarak 

kabul edilirler ve kanala girişim oluşturmadığı sürece 

erişebilir.  

BR teknolojisi alanında, spektrum algılama, fiziksel 

katmanda sinyal sınıflandırma teknikleri, zamanlama, iletim 

güç kontrolü ve veri bağı katmanında uyarlamalı kanal erişim 

protokolleri, yönlendirmede atlamalı iletim için kaynak tahsisi 

ile ilgi önemli miktarda araştırmalar yapılmıştır. Bazı 

akademik deneme platformları oluşturulmuş ve değişik 

kurumlar tarafından standartlaştırma çalışmaları başlamıştır.  

Bu bildiri şu şekilde düzenlenmiştir: İkinci kısımda, BR 

teknolojisi ve kablosuz iletişime getirebileceği olası katkılar 

kısaca tanıtılmıştır. Üçüncü kısımda, BR araştırmaları ve bu 

alandaki gelecek eğilimler incelenmiş ve sonuçlar kısmı 

dördüncü bölümde sunulmuştur. 

II. BİLİŞSEL RADYO TEKNOLOJİSİ 

BR kavramı en geniş ve sınırsız anlamı ile çevresini 

gözleyen, değerlendiren ve gereken tepkiyi gösterebilen bir 

haberleşme sistemidir. BR sistemi Şekil 1’de görülmektedir. 

YTR (Yazılım Tabanlı Radyo), DSE (Dinamik Spektrum 

Erişimi) ve Yapay Zeka Teknolojilerini birleştirerek, bilişsel 

yeteneğe sahip, içinde bulunduğu çevreye göre kendi kendini 

yeniden yapılandırabilen ve içinde BR teknolojisi olarak 

adlandırılan ağ ve terminal cihaz kavramlarını barındıran 

teknolojidir. 

BR, iletim değişkenlerini kontrol etmek ve uyarlamak için 

ortamı öğrenme ve algılama yaparak insan beynini taklit eden 

gelişmiş bir radyo cihazı ve ağ donanımlarını kasteder [2]. BR 

teknolojisinin gerçekleştirilmesi, ‘’Farkındalık’’, 

‘’Algılama’’, ‘’Öğrenme’’ ve ‘’Uyarlanma’’ olarak belirlenen 

bilişsel süreçlerin radyo teknolojisi ile bütünleşmesini 
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gerektirir. BR’nun iki ana özelliği bilişsel yetenek ve yeniden 

yapılanabilme olarak tanımlanabilir: 

 

 

Fig. 1  Bilişsel radyo sisteminin şematik gösterimi 

A. Bilişsel Yetenek 

Bilişsel yetenek, radyo çevresindeki bilgilerin algılanabilme 

veya yakalanabilme teknolojisini belirtir. Bu yetenek, kabaca 

ilgilenilen bazı frekans bantlarındaki gücün izlenmesi ile 

sağlanmaz, diğer kullanıcılardan kaynaklanan girişimden 

sakınmak ve radyo ortamındaki zamansal ve uzaysal 

değişimleri yakalayabilmek için daha karmaşık teknikler 

gereklidir. Bilişsel yetenek yardımı ile belli bir yerde veya 

zamanda kullanılmayan spektrum boşlukları belirlenebilir. 

Daha sonra, en iyi spektrum ve uygun çalışma değişkenleri 

seçilebilir. BR’nun bilişsel yeteneği, dinamik radyo ortamını 

kabullenmeyi ve uygun iletişim değişkenlerini belirlemek 

amacı ile ortamla gerçek zamanlı etkileşim halinde bulunmayı 

mümkün kılar. Bilişsel döngü olarak da adlandırılan ve 

uyarlanır çalışma gerektiren yapıları şu şekilde açıklamak 

mümkündür: 

Spektrum Algılama: Bir BR uygun frekans spektrum 

bantlarını izler, onlar hakkında bilgi edinir ve spektrum 

deliklerini belirler.  

Spektrum Çözümleme: Algılanan spektrum ile ilgili 

belirlenen spektrum deliklerinin özellikleri kestirilir.  

Spektrum Kararı: BR veri hızını, iletim kipini ve iletim bant 

genişliğini belirler. Daha sonra kullanıcı istekleri ve seçilen 

spektrum özelliğine göre uygun spektrum bandı seçilir. 

Kullanılacak spektrum bandının belirlenmesinden sonra, 

iletişim spektrum bandı üzerinden sağlanabilir 

B. Yeniden Yapılanabilme 

Yeniden yapılanabilme, donanım elemanlarında herhangi 

bir değişim yapmaksızın, o an içinde bulunulan iletişim ortamı 

için çalışma değişkenlerinin yeniden yapılanabilme 

yeteneğidir. Yeniden yapılanabilme, yalnız iletişim öncesinde 

değil, aynı zamanda iletişim esnasında da 

gerçekleştirilebilmelidir [3]. Bilişsel yetenek spektrum-

farkındalığı sağlarken yeniden yapılanabilme radyoyu ortama 

dinamik olarak programlamayı mümkün kılar. Daha önemlisi, 

BR farklı frekanslarda işaret gönderme ve almaya ve donanım 

yardımı ile desteklenen farklı iletim erişim teknolojilerini 

kullanmaya programlanabilir. BR’ya uyarlanabilecek birçok 

yeniden yapılanabilme değişkeni vardır. Bunlar çalışma 

frekansı, modülasyon, iletim gücü, iletişim teknolojisi vs. 

olabilir.  

BR’nun kablosuz iletişime getirebileceği olası katkılar 

şunlardır: 

DSE (Dinamik Spektrum Erişimi) : Mevcut kablosuz 

iletişim uygulamaları için çok kalabalık lisans gerektirmeyen 

bantlar üzerinde bulunan sabit spektrum parçaları tahsis 

edilmiştir. Bu sabit spektrum diğer cihazlar tarafından da 

kullanılır. Bundan dolayı BR kullanıcısı diğer kullanıcılarla 

işbirliği içinde fırsatçı olarak spektrumu kullanabilmelidir.  

Trafik patlaması durumunda fırsatçı kanal kullanımı: Birçok 

kullanıcının aynı anda spektruma erişmek istemesi durumunda 

trafik parlaması meydana gelir. Bu ağda paket kaybına ve 

paket çarpışma olasılığının artmasına dolayısı ile tüm iletişim 

emniyetinin düşmesine sebep olur. Fırsatçı kanal kullanımı ile 

belirtilen potansiyel olumsuzluklar önlenebilir veya 

azaltılabilir. 

Enerji tasarrufu amaçlı kanal kullanımı: Kablosuz kanal 

kullanımının dinamik yapısı gereği paket kayıpları ve yeniden 

gönderim enerji kayıplarına neden olur. BR kullanımı değişen 

kanal koşullarına göre transceiver değişkenlerini ayarlamak 

suretiyle iletişim verimini artırır, kullanılan enerji miktarını 

azaltır. 

Birlikte çalışabilirlik: Dinamik spektrum yönetimi uzaysal 

olarak birbirleri ile çakışan kablosuz iletişim ağlarının 

birlikteliğini etkin hale getirir. İletişim performansı ve kaynak 

kullanımı artar. 

Farklı spektrum düzenlemeleri altında spektrum erişimi: 

Herhangi bir bölgede veya ülkede iletişime müsaade edilen 

bant farklı spektrum düzenlemeleri sebebi ile bir başka bölge 

veya ülkede uygun olmayabilir. BR yetenekleri ile farklı 

spektrum düzenlemeleri altında iletişim mümkün hale 

gelebilir. 

Kırsal kesimlerde mobil genişbant erişimi: Kırsal 

kesimlerde geliştirilmiş genişbant hizmetleri sunumuna olanak 

sağlayacak yeni bir potansiyel teknolojidir. BR teknolojisi, TV 

kanalları arasında bulunan ve “WhiteSpaces” (beyaz boşluk) 

olarak adlandırılan boş radyo kanallarını kullanarak 

çalışabilecektir. Beyaz boşluk cihazları olarak da adlandırılan 

bu cihazlar önceleri televizyon için kullanılan daha düşük 

frekans bantlarını kullanmaktadır. Bu frekanstaki sinyaller 

daha uzağa erişebilmekte ve binaların içinde daha iyi erişim 

olanağı sağlayabilmektedir. 

Ayrıca, akıllı şebekeler, kamu güvenliği haberleşmesi, tıbbi 

uygulamalar ve hücresel genişbant kullanımı gibi konular ana 

BR uygulama alanlarıdır. 

III.  BR TEKNOLOJİDE GELECEĞE YÖNELİK 

EĞİLİMLER VE ARAŞTIRMA KONULARI 

Bu kısımda, BR için gelecekteki eğilimleri özetlenmeye 

çalışılmıştır. BR uygulamaları hakkında kapsamlı bir 

araştırma [4]’de yapılmıştır. Ayrıca, ana araştırma konuları 

özetlenmiştir: 

Gelişmekte olan BR teknolojisi, dinamik olarak sınırlı radyo 

kaynaklarının kullanımını optimize ederek kablosuz ağlarda 

"radyo trafik sıkışıklığı" problemini azaltmayı 

amaçlamaktadır. Bu teknoloji aynı zamanda kablosuz ve mobil 

iletişim hizmetlerinde sağlamlık ve verimlilik sağlayacaktır. 

Teknolojinin, genel amaçlı programlanabilir radyo olan YTR 

ile gelişeceği tahmin edilmektedir. YTR, esnek ve 

uyarlanabilir kablosuz sistem çalışmaları için evrensel bir 

platform olarak düşünülmektedir. Araştırma çalışmalarının 

önemli miktarı BR iletişim ve ağların farklı yönleri üzerinde 

harcanmış olmasına rağmen birçok teknik zorluklar ve 

araştırma olanakları hala vardır. Ayrıca, DSE için spektrum 
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politikası ve fiyatlandırma hususlarında da önemli zorluklar 

vardır. Buna ek olarak, BR teknolojisinin gerçek hayatta sıkı 

test ve değerlendirmeye tabi tutulması önemli bir konudur. 

Açık teknik sorunlardan birkaçı aşağıda özetlenmiştir. 

Bir BR sistemi, birincil kullanıcı trafik modelinin zamana 

bağlı bir yapı ve kusurlu spektrum algılama ile birlikte 

karakterize edilir. Birincil kullanıcının herhangi bir yardımı 

olmadan ikincil kullanıcıların kanal parametrelerini tahmin 

için bir yöntem geliştirmek, pratik BR sisteminin tasarımı için 

önemlidir. Araştırmalar önemli miktarda verici algılamaya 

dayalı spektrum algılama üzerinde yapılmıştır, ancak alıcı 

tespiti için uygun teknikler belli sayıda vardır. 

BR’lar arası spektrum paylaşımı için geliştirilecek 

yöntemlerde çoklu radyo, farklı senaryolar,  çok kullanıcı, çok 

kanallı spektrum erişimi koordinasyonu için kontrol 

kanallarının sınırlılığı veya hiç bulunmaması gibi sınırlamalar 

ve kanal özellikleri dikkate alınarak geliştirilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca, yatay ve dikey spektrum paylaşımı 

senaryolarının da dikkate alınması gerekir. BR ağlarda taşıma 

katmanı protokolleri gibi yüksek katman protokollerin 

değerlendirilmesi ve tasarımı yeterince incelenmemiştir.. DSE 

ağları için çapraz katmanlı uyarlama ve optimizasyon, BR 

protokol tasarımında önemli bir bileşen olacaktır.  

BR ağlar çok karmaşık sistemler olduğundan, gerçek-dünya 

ortamında sistem performanslarını değerlendirmek çok 

kritiktir. Pratik olarak uygulanabilirliğini değerlendirmek için 

gelişen davranışları incelenmelidir. Bu nedenle, prototip ve 

deneme platformları ve bunların yönetimi geliştirilmesi 

esastır. Böylece deneyler analitik modeller ve benzetim 

senaryoları ile beraber gerçekçi ortamlarda da yapılabilir. 

Uyarlamalı protokoller ve politika gereksinimleri BR ağlar 

için hazırlanması gereken deneme ortamı geliştirme 

çalışmalarına ve benzetim senaryolarına zorluklar ve 

kısıtlamalar getirmektedir. 

Küçük hücre kullanımı hücresel kablosuz ağ kapasitesini 

artırmak için potansiyel bir yaklaşım olarak tanımlanmıştır. 

Bununla birlikte, küçük hücre, bir büyük hücre için taban 

sağlayacaktır. Küçük hücre ve makro hücre aynı spektrum 

bandını kullanırsa, her iki hücre dizilerindeki kullanıcıların 

performanslarını kötüleştiren girişim oluşacaktır. BR 

teknikleri bu sorunun çözümünde yardımcı olabilir. Bu 

durumda, küçük hücreler makro hücreye tahsis edilen 

spektrumu yeniden kullanabilir. Makro hücre boşaltılması ile 

kanal kapasitesi genişlerken fırsatçı erişim kullanılarak, 

spektrum kullanımı geliştirilebilir.  Verimli fırsatçı spektrum 

erişimi için, spektrum kullanılabilirliğini belirleme amaçlı bir 

spektrum algılama mekanizmasının dikkatli ve optimal olarak 

dizayn edilmesi gerekmektedir [5]. 

Cihaz-cihaza (device-to-device-D2D) iletişimde cihazlar 

birbirleriyle doğrudan iletişim kurarak bir baz istasyonundan 

veri trafiğini boşaltması için getirilmiştir. Bilişsel küçük 

hücreli ağlarda benzer şekilde, D2D haberleşmesi amacıyla 

hücresel kullanıcılara tahsis edilen spektrumu yeniden 

kullanılabilir. BR teknikleri D2D cihazlarının (örneğin, ikinci 

kullanıcıları) fırsatçı olarak spektruma ulaşması için 

uygulanabilir. Yine, D2D cihazları tatmin edici bir performans 

elde ederken, hücresel kullanıcıların QoS gereksinimlerinin 

ihlal olmayacağından emin olmak spektrum algılama için 

önemlidir. 

Makineden-makineye (M2M) iletişim, kablosuz düğümlerin 

insanlarla etkileşimde bulunmadan iletişim kurmasını sağlar. 

BR, lisanslı kanaldan veri iletimini lisans gerektirmeyen 

kanala taşıdığı için M2M iletişim için potansiyel bir 

çözümdür. BR ağlar üzerinden veri iletiminin enerji 

tüketimine odaklanan akıllı şebeke uygulamaları için M2M 

iletişim üzerinde durulan çalışmalar yapılmıştır [6]. DSE, güç 

verimliliği ve spektrum verimliliği arasındaki en uygun 

dengeyi bulmak için çok amaçlı bir genetik algoritma 

kullanılarak optimize edilmiştir. M2M iletişim için kablosuz 

sistemlerle beraber BR bütünleşik olarak geliştirilmiş 

olmalıdır. Sınırlı hücresel radyo spektrumunda, cihazlar arası 

(D2D) iletişimin yoğun olarak kullanımı ile BR-tabanlı 

gelişmiş girişim kontrolü ve kaçınma yöntemleri bu sistemler 

için gerekli olacaktır. 

Mobil cihazlar için enerji yönetimi önemli bir sorundur ve 

bu nedenle BR, veri iletiminde enerji verimliliğini yakalamak 

için optimize edilebilir [7]. Spektrum algılama da gelişmiş 

sinyal algılama ve tahmini yapmak için sadece gerektiğinde 

fazla enerji tüketen uyarlamalı bir algoritma kullanılabilir. 

Öğrenme algoritmalarının farklı biçimleri bunun için 

kullanılabilir. Hem tek katmanlı ve çok katmanlı hücresel 

kablosuz ağlarda, BR teknikleri, kullanıcıların iletişim 

ihtiyaçlarını karşılarken baz istasyonlarının bazılarını 

kapatmak, açmak için kullanılabilir.  

BR’ın çok umut verici uygulamalarından biri çok katmanlı 

ağların kapsama alanlarını arttırmak için kullanımı olacaktır. 

[8]’deki çalışma yeni nesil heterojen ağlarda çok katmanlı 

fırsatçı erişim sağlamak için altyapı-tabanlı bindirmeli BR 

ağlarla geleneksel femtocell kavramını birleştiren bir 

femtocell temelli BR mimarisi önerilmiştir.  

BR ilkeleri, atlamalı kablosuz örgü ağlarında da 

kullanılabilir.  Ağ düğümleri arasında sabit bir kanal tahsisi 

yerine dinamik kanal tahsisi, spektrum kullanımının verimini 

artırmak için kullanılabilir. [9]’de, birincil kullanıcılarda 

girişim ve birlikte yaşama sorunlarını dikkate alan küme 

tabanlı dinamik bir kanal tahsisi yapısı önerilmiştir. 

Büyük ölçüde atıl olan analog TV bantları BR teknolojisi ile 

geniş bant kablosuz veri iletişimi için kullanılabilir. TV 

spektrumundaki boş bantlar TVWS olarak adlandırılır. [10]’de 

TVWS erişimi ve kullanımı hakkında kapsamlı bir araştırma 

yapılmıştır. Yüksek hassasiyetli spektrumu algılama [11], 

çevik modülasyon ve spektrum havuzu teknikleri ve sistem 

düzeyinde tasarımı da dâhil olmak üzere, çeşitli konular 

incelenmiştir. 

Geleneksel elektrik şebekesinin verimliliği arttırmak için 

geliştirilen akıllı şebeke kavramı, güç sisteminin optimal 

çalışmasını sağlamak amaçlı güç şebekesinin üretim, iletim ve 

dağıtım işlemleri ile ilgili farklı bilgileri aktarmak için veri 

iletişim teknolojilerini kullanır. Kablosuz teknolojilerde akıllı 

şebeke iletişiminde kullanılacaktır [12]. Akıllı şebekelerde 

veri iletişimi için kullanılan kablosuz iletişimde spektrum 

kullanımı ve iletim verimliliğini artırmak için BR kullanımı 

büyük bir öneme sahip olacağı ön görülmektedir. 

Akıllı şebeke uygulamalarında BR kullanılabilirliği 

incelenmiş ve mimari ve algoritma ve donanım test yatağı 

geliştirilmiştir. Önceki çalışmalar akıllı şebekede BR 

kullanımının farklı konularını ele almalarına rağmen bu alanda 

hala birçok araştırma konusu açıktır. Örneğin, akıllı şebekede 

kullanılan BR için farklı akıllı şebeke uygulamalarının 

gecikme ve güvenilirlik gereksinimlerini karşılama amaçlı 

optimizasyon olanakları ile enerji üretimi, enerji iletimi ve 

tüketiminde BR faydaları analiz edilmelidir. 

IV. SONUÇLAR 

Bilişsel radyo, akıllı kablosuz ağlarda spektrum kıtlığı 

sorunu hafifletmeyi amaçlayan ve spektrum verimliliğinde 
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önemli kazanç sağlayan yeni bir teknolojidir. Bu makalede BR 

iletişim ağlarının tasarımındaki önemli konular tartışılmış ve 

literatürde ilgili çalışmalar gözden geçirilmiştir. Gelecekteki 

eğilimler ve araştırma yönleri tartışılmıştır ve açık araştırma 

konuları özetlemiştir. 
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Özet – Elektromanyetik alanların canlılar üzerindeki zararlı etkileri bugün için bilimsel çevreler tarafından en çok üzerinde 

durulan ve araştırmalar yapılan konulardan biridir. Elektrik enerjisi ile çalışan cihaz ve sistemler çevresine elektromanyetik 

enerji yaymaktadır. Bu enerjinin biyolojik kütlelerce soğurulması durumunda ortaya çıkabilecek en temel riskin ısı artışı 

olduğu kabul edilmektedir. Elektromanyetik alanlara maruz kalınması durumunda ortaya çıkabilecek olası etkilerin insan 

bedeni üzerinde araştırılması bilimsel ve akademik etikle bağdaşmayacağından fantomların (doku benzeri sıvıların) laboratuvar 

ortamlarında oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Doku benzeri sıvılar, insan bedeninin her bölgesi için farklı şekillerde 

hazırlanmaktadır. Bunun sebebi, dokuların bağıl geçirgenlik ve iletkenlik karakteristiklerinin birbirinden farklı olması ve 

frekans bağımlı bir davranış sergilemesidir. 

Bu çalışmada temel amaç; laboratuvar şartlarında hazırlanan su temelli beyin fantom örneklerinde yer alan etilen glikol, etanol, 

propanol ve aseton kimyasallarının tekil etkilerinin araştırılmasıdır. Bu makale kapsamında değerlendirilen kimyasallar, 

literatürde sıklıkla kullanılmayan kimyasallardır. Bu nedenle, araştırma sonucunda elde edilecek verilerin benzer konularda 

çalışma yapan ya da yapacak olan bilim insanlarına ışık tutacağı öngörülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler – Fantom, Eşdeğer Doku, Dielektrik Sabiti 

 

I. GİRİŞ 

Elektromanyetik alanların SAR (Özgül Soğurma Oranı) 

hesapları, dozimetri ve hipertermia çalışmaları insan bedeni 

üzerinde deneysel olarak yürütülememektedir. Bunun 

gerekçesi; elektromanyetik alana maruz kalan bir denekte ne 

gibi değişiklikler oluşabileceğine dair şu ana kadar yapılmış 

kapsamlı bir araştırma sonucu, net bir bilgi birikiminin 

hâlihazırda bulunmamasıdır. Bazı araştırmacılar, 

elektromanyetik alanlara maruz kalan insanlar üzerinde 

geçici etkilerin oluştuğunu iddia ederken, bazı bilim insanları 

tarafından yapılan çalışma sonuçları ise uzun vadede 

oluşabilecek hasarın, telafi edilemeyeceğini savunmaktadır. 

Bu nedenle insan biyolojilerine ait dokuların eşdeğer 

karışımlarının elde edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Literatürde fantom olarak da anılan bu eşdeğer karışımlar, 

elektromanyetik kirliliğin insan bedeni üzerine olan etkisinin 

araştırılması için kullanılmaktadır [1-4]. 

Yakın tarihte başlayan, dokuların elektriksel 

karakteristiğine ilişkin yürütülen araştırmalar, 1950’li 

yıllardan günümüze kadar sürdürülmektedir. Teorik 

anlamdaki genel durum ve birçok temel bulgu bu çalışmalar 

ışığında elde edilmiştir [5-11]. Ancak araştırmalara ait 

sürecin çok daha eskilere dayandığı, Schwan ve Foster’ ın 

1950’li yıllarda yürüttükleri çalışmalarında vurgulanmıştır 

[12, 13]. 

Fantomlar her frekans bölgesi için farklı şekillerde 

hazırlanmaktadır [7, 13-15]. Bunun sebebi, biyolojik 

dokuların elektriksel karakteristiğinin frekans bağımlı bir 

davranış sergilemesidir [16, 17]. Beyin fantomu genellikle su 

temelli karışımlarla elde edilmektedir. Su temelli 

karışımlarda saf su kullanılmaktadır. Saf suyun dielektrik 

sabiti ise, GSM bölgesinde beynin gösterdiği dielektriklik 

sabitinin yaklaşık iki katı civarındadır. Bu yüksek 

dielektrikliği düşürmek için ise, şeker ve alkol grubu 

kimyasallar ilk akla gelen kimyasallar olmaktadır. Çünkü 

şeker grubu ve alkol grubu kimyasalların hem dielektrik 

katsayısı düşüktür hem de çözelti oluştururken molekül 

formda çözünmesi sebebiyle dielektriklik üzerine doğrudan 

etkili olmaktadır. Ayrıca fantomların iletkenlik katsayısı 

fantom hazırlamakta referans alınan bir diğer parametredir. 

Ancak saf su, minerallerden arınmış bir yapı olduğu için 

yüksek iletken bir yapı değildir. Saf suyun iletkenliğini 

ayarlamak için ise, su ile çözündüğünde iyonize olan tuz 

grubu kimyasallar kullanılmaktadır [18-21]. Dielektrikliği 

ayarlarken şeker grubu kimyasallarla oluşturulan çözeltilerin 

raf ömrü uzun olmamaktadır. Çünkü şeker ile oluşturulan 

çözeltiler uzun vadede, kokma-küflenme-çürüme-kötü kokma 

gibi belirtiler göstermektedir. Bu nedenle şeker grubu 

kimyasallar ile fantom hazırlanıyorsa, bakteri oluşmasını 

önleyici kimyasallar da fantom muhtevasında 

bulundurulmalıdır [22, 23]. Literatürde hazırlanan bazı 

fantom örnekleri Tablo 1’de sunulmuştur. Tablo 1 ve 

sonrasındaki tüm tablolarda belirtilen ölçüler gram 

cinsindendir. 

Tablo 1 den de görüldüğü üzere, fantom hazırlamak için 

birden farklı kimyasal kullanılabilir ve iyonik özellikleri 

sebebiyle ikame edilebilir özellikte kimyasallar tercih 

edilebilir. Yürütülen bu çalışma kapsamında da farklı 

kimyasalların elektriksel özellikleri araştırılmıştır. 
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Tablo 1. 900 MHz frekansı için literatürde sunulan bazı fantom örnekleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MATERYAL METOT 

Su temelli fantomların hazırlanmasında ve araştırma 

sonucunda doğru ve güvenilir verilere ulaşılmasında 

kullanılan yöntem, cihaz ve metotların seçiminin önemli 

olmasının yanında deneylerde kullanılan kimyasalların kolay 

bulunabilir ve ucuz olması da son derece önemlidir. Bu 

amaçla şeker grubu ya da alkol grubu kimyasallar öncelikli 

tercih edilmiştir. Bu alanda yapılmış olan çalışmalar 

incelendiğinde hazırlanan fantom örneklerinin birçoğunda bu 

kimyasalların kullanıldığı görülmektedir. Yüksek 

dielektrikliğe sahip suyun bağıl dielektrik sabitini düşürmek 

için şeker kullanılmaktadır. Ancak artan şeker miktarı bir 

seviyeden sonra dielektrik sabitini düşürmekte yeterli 

gelmediği için, bu amaçla alkol grubu kimyasallar 

kullanılmıştır. Ancak bilinmelidir ki her alkol türünün 

dielektrik sabiti üzerine etkisi farklılık göstermektedir. Bu 

çalışmada literatürde pek rastlanılmayan ancak yapılacak 

çalışmalara yol açması ve hazırlanacak fantomlarda 

kullanılabilmesi için, bazı kimyasallar eklenerek literatüre 

yeni bir bakış açısı getirilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle 

aseton, etilen glikol, etanol ve propanol kimyasalları 

kullanılarak fantom örnekleri hazırlanmıştır. Bu çalışmalar 

Tablo 2, 3, 4 ve 5 te ve Şekil 3, 4, 5 ve 6 da detaylı bir şekilde 

sunulmuştur. 

A. Fantomların Bağıl Geçirgenlik ve İletkenlik Ölçümü 

Hazırlanan fantomlara ilişkin değerlendirmenin 

yapılabilmesi için, hazırlanan su temelli fantomların 

elektriksel ölçümleri yapılmıştır. Fantomların elektriksel 

ölçümlerinin yapılmasına ilişkin literatürde bir çok yöntem 

yer almaktadır. Araştırma neticesinde sağlıklı bilgilerin ve 

verilerin alınabilmesinde bugün için en güvenilir olduğu 

bilim dünyasınca da kabul edilen bir network analizör ile 

yapılanıdır. Ancak network analizör ile kurulacak bir deney 

seti oldukça pahalı bir settir. Bu nedenle bu çalışma 

kapsamında alternatif bir ölçüm sistemi kurularak, her 

laboratuvarın ekonomik şartlarına uygun bir deney setinin 

kurulması amaçlanmıştır. Bu araştırmada, hazırlanan 

fantomların elektriksel değerlerinin ölçülmesinde, Şekil 1 de 

görülen SPEAG firmasına ait bir reflektometre kullanılmıştır. 

. 

 
Şekil 1. Fantom Elektriksel Değerlerinin Ölçülmesinde Kullanılan 

Reflektometre 

Hazırlanan fantomların elektriksel değerlerinin ölçüm 

işleminde doğru sonuçların elde edilmesinde, sıcaklık 

faktörünün rolü dikkate alındığında fantomlara ait sıcaklığın 

da belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü yukarıda da belirtildiği 

üzere fantomlarda oluşan sıcaklık değişiklikleri fantom 

elektriksel karakteristiği üzerine doğrudan etkili olmaktadır. 

Bu bağlamda, fantomlara ait sıcaklığın belirlenmesi 

maksadıyla Şekil 2’ de görülen Sıcaklık Ölçer kullanılmıştır. 
 

 

Şekil 2. Sıcaklık Ölçer (Data Logger ve Prob) 

Sıcaklığı belirlenen fantomlarda elektriksel ölçümler 

yapılmıştır. TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü 

elektromanyetik alanlar laboratuvarı uzmanları, hazırlanan 

fantomların IEEE standartlarına %5’lik sapma ile 

yaklaşmasının kabul edilebilir olduğunu raporlamışlardır 

[29]. Ancak literatürde bazı çalışmalarda açık uçlu problarla 

yapılan ölçümlerde bağıl geçirgenlik ve iletkenlik için 

sırasıyla %5 ve %10’luk sapmaların kabul edilebilir olduğu 

yönünde çalışmalar da bulunmaktadır [30, 31]. 
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Örnek 1_ [20] 62.61  0.53   7.01 2.    

Örnek 2_ [24] 43.55 54.66 0.72 0.90 0.17      

Örnek 3_ [25] 40.92 56.50 1.48 1.00 0.10      

Örnek 4_ [26] 36.31  1.12    3.74 5.35  53.48 

Örnek 5_ [27] 40.30 57.00 1.38 0.24 0.18      

Örnek 6_ [28] 34.40   0.70       

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 120



Erdoğmuş et al., Paper Title, ISMSIT 2017, Tokat, Turkey 

B. Etilen glikolün elektriksel parametreler üzerine tekil 

etkisi 

İlk deney setinde, dielektrik sabiti yüksek olan su 47 gram 

olarak, eşdeğer dokunun iletkenlik parametresini ayarlamakta 

kullandığımız potasyum bromür ise 1 gram olarak sabit 

tutulmuştur. Bunun yanında etilen glikol, Tablo 2’den 

görüleceği gibi 46,7 gramdan 54,8 grama kadar kademeli 

olarak arttırılmıştır. Böylelikle artan etilen glikol miktarının 

dielektrik sabiti ve iletkenlik üzerine etkisi incelenmiştir. 

Etilen glikolün elektriksel parametreler üzerine olan etkisi ise 

Şekil 3’de sunulmuştur. 
 

Tablo 2. Etilen Glikol’ un Tekil Etkisine ilişkin Yürütülen Deney Seti 

Deney  
No 

Su Potasyum 
Bromür 

Etilen  
Glikol 

1 47 1 46,7 

2 47 1 47,6 

3 47 1 48,5 

4 47 1 49,4 

5 47 1 50,3 

6 47 1 51,2 

7 47 1 52,1 

8 47 1 53,0 

9 47 1 53,9 

10 47 1 54,8 
 

C. Etanolün elektriksel parametreler üzerine tekil etkisi 

Etanolün elektriksel parametreler üzerine tekil etkisini 

incelemek amacıyla dielektrik sabiti yüksek olan su 48 gram 

olarak, eşdeğer dokunun iletkenlik parametresini ayarlamakta 

kullanılan potasyum bromür ise 0,85 gram olarak sabit 

tutulmuş, etanol ise 50,0 gramdan 64,4 grama kadar kademeli 

olarak artırılarak artan etanol miktarının dielektrik sabiti ve 

iletkenlik üzerine etkisi incelenmiştir. Deney setinde 

kullanılan kimyasallar ve miktarları Tablo 3 de, ölçüm 

sonucunda elde edilen veriler ise Şekil 4’de sunulmuştur. 
 

Tablo 3. Etanol’ ün Tekil Etkisine ilişkin Yürütülen Deney Seti 

Deney 
No 

Su Potasyum 
Bromür 

Etanol 

1 48      0,85 50,0 

2 48      0,85 52,2 

3 48      0,85 54,4 

4 48      0,85 56,6 

5 48      0,85 58,8 

6 48      0,85 60,0 

7 48      0,85 61,1 

8 48      0,85 62,2 

9 48      0,85 63,3 

10 48      0,85 64,4 
 

D. Propanolün elektriksel parametreler üzerine tekil 

etkisi 

Propanolün elektriksel parametreler üzerine tekil etkisini 

görebilmek için su 47 gram, eşdeğer dokunun iletkenliği 

ayarlamada kullanılan KBr (potasyum bromür) ise 1 gram 

olarak sabit tutularak propanol, 52 gramdan 61 grama kadar 

kademeli olarak arttırılmış, propanol miktarındaki değişimin 

dielektrik sabiti ve iletkenlik üzerine etkisi araştırılmıştır. 

Deneyde kullanılan kimyasallar ve miktarları Tablo 4 te, 

yapılan ölçümler neticesinde elde edilen sonuçlar ise Şekil 5’ 

te verilmiştir. 

 

Tablo 4. Propanol’ ün Tekil Etkisine ilişkin Yürütülen Deney Seti 

Deney 
No 

Su Potasyum 
Bromür 

Propanol 

1 47 1 52 

2 47 1 53 

3 47 1 54 

4 47 1 55 

5 47 1 56 

6 47 1 57 

7 47 1 58 

8 47 1 59 

9 47 1 60 

10 47 1 61 
 

E. Asetonun elektriksel parametreler üzerine tekil etkisi 

Son aşamada ise asetonun elektriksel parametreler üzerine 

tekil etkisi araştırılmıştır. Diğer deneylerde olduğu gibi su 48 

gram, eşdeğer dokunun iletkenlik parametresini ayarlamakta 

kullandığımız potasyum bromür ise 0,85 gram olarak sabit 

tutulmuştur. Aseton ise 45 gramdan 58 grama kadar kademeli 

bir şekilde arttırılarak asetonun artan miktarıyla fantom 

örneğinin dielektrik sabitinin ve iletkenliğinin nasıl değiştiği 

araştırılmıştır. Deneyde kullanılan kimyasallar ve miktarları 

Tablo 5 te, ölçüm sonuçları ise Şekil 6’da görülmektedir. 
 

Tablo 5. Aseton’un Tekil Etkisine ilişkin Yürütülen Deney Seti 

Deney 
No 

Su Potasyum 
Bromür 

Aseton 

1 48 0,85 45 

2 48 0,85 47 

3 48 0,85 49 

4 48 0,85 51 

5 48 0,85 53 

6 48 0,85 54 

7 48 0,85 55 

8 48 0,85 56 

9 48 0,85 57 

10 48 0,85 58 
 

III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA  

A. Etilen glikolün elektriksel parametreler üzerine 

tekil etkisi 
Artan etilen glikol miktarının, iletkenlik ve dielektrik sabiti 

üzerine olan tekil etkisini gösteren Şekil 3 dikkatle 

incelendiğinde, 7 numaralı ölçüm haricinde genel olarak, 

artan etilen glikol miktarının dielektrik sabitini düşürdüğü 

ancak iletkenlik üzerinde ise etkili olmadığı yorumu 

yapılabilir. Bilindiği üzere çözeltilerde iletkenlik ortamda var 

olan iyonlar aracılığı ile gerçekleşmektedir. Etilen glikol suda 

çözünebilen organik bir kimyasaldır. Fakat bu çözünme 

iyonik değil moleküler düzeyde gerçekleştiği için iletkenlik 

üzerine etkisinden bahsetmek çok yerinde olmayacaktır. 

Ancak etilen glikolün, dielektrik sabitini yeterince 

düşürmediği de bulgular arasındadır. Proje ekibinin geçmiş 

tecrübelerine dayalı olarak aynı miktarda şeker 

kullanılmasıyla çok daha düşük değerlerde dielektrik sabitine 

erişmenin mümkün olabildiği belirtilmelidir. İlaveten; 1 gram 

potasyum bromürün, IEEE ve IEC standartlarında belirtilen 

iletkenlik değerini sağlamayacağı sonucuna da erişilmiştir.  
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Şekil 3. Etilen glikolün tekil değişiminin elektriksel parametrelerin değişimine etkisi 

 

B. Etanolün elektriksel parametreler üzerine tekil 

etkisi 
Şekil 4 incelendiğinde genel olarak, artan etanol miktarının 

dielektrik sabitini düşürdüğü ancak iletkenlik üzerinde kısıtlı 

bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bu beklenen bir 

sonuçtur. Çünkü suyun dielektrik sabiti 79 etil alkolün ise 25 

civarlarındadır. Dolayısıyla dielektrik sabiti düşük olan bir 

kimyasalın ortamda kademeli olarak artışıyla dielektrik 

sabitinin de buna paralel olarak azalması son derece 

normaldir. Yine şekil 1.2 de yer alan değerler incelendiğinde 

tuz ve su miktarı sabit olmasına karşın artan etanol miktarı ile 

iletkenlik değerlerinde her üç frekans bandı için de kısıtlı bir 

düşüş söz konusudur. Daha önce de belirtildiği üzere etil 

alkol de suda moleküler halde çözünen ortamda iyon 

oluşturamayan bir kimyasaldır. Etil alkol miktarının artışıyla 

birlikte azda olsa iletkenliğin düşüşü; ortamda kimyasalların 

yoğunluğunun ve miktarının artışı ile iletkenliği sağlayan 

KBr kimyasalının suda çözünmesiyle oluşan K+ ve Br- 

iyonlarının serbestçe hareket edememesiyle açıklanabilir.  

Ayrıca etanol’ün, etilen glikol’e kıyasla dielektrik sabitinin 

değişimi üzerinde çok daha etkili olduğu not edilebilir. 

İletkenliği sağlamada kullanılan 0.85 gram potasyum 

bromürün fazla geldiği, daha düşük miktarlarda ikame 

edilmesiyle de istenilen düzeyde iletkenlik ayarlamasında 

kullanılabileceği değerlendirilmiştir. 

C. Propanolün elektriksel parametreler üzerine tekil 

etkisi 

Şekil 5’ den görüleceği üzere her ne kadar artan propanol 

miktarı dielektrik sabitini düşürse de, yeterince doğrusal bir 

düşüşün sağlanamadığı ve bu sebeple artan propanol 

miktarının dielektrik sabitini düzenli biçimde düşürmeyeceği 

görülmüştür. Nitekim propanol, koruyucu özelliği nedeniyle 

eşdeğer dokularda düşük miktarlarda kullandığımız bir 

kimyasaldır. Esas kullanım amacı fantom elektriksel 

karakteristiğine müdahale etmek değildir. Ancak doğrusal 

olmayan karakteristiği etanol ile kullanılabileceği fikrini 

oluşturmuştur. Propanol kullanılarak oluşturulan eşdeğer 

dokunun iletkenlik karakteristiği ise karalı bir artış ya da 

azalış göstermemiştir. Bu gözlemin gerekçesi şu şekilde izah 

edilebilir: Bilindiği üzere polar özellik gösteren kimyasallar 

polar çözücülerde apolar olanlar ise apolar çözücülerde daha 

iyi çözünürler. Eğer çözünme, iyonların oluşması şeklinde ise 

iletkenliğe doğrudan katkı sağlar. Bunun nedeni, elektrolit 

ortamlarda iletkenlik iyonlar aracılığı ile gerçekleşmektedir. 

Moleküler çözünmede ise ortamda iyonlar oluşamayacağı 

için iletkenlik gerçekleşmeyecektir. Bundan dolayı 

çözeltilerde iletkenliği sağlamak ya da daha da artırabilmek 

için sulu ortamlarda yüzde yüze yakın oranda iyonlaşabilen 

iyonik katılar özellikle de alkali metal tuzları kullanılır. . Bu 

deneyde iletkenliğin sağlanabilmesi için potasyum bromür 

kullanılması bu nedenledir. 

  

Şekil 4. Etanolün tekil değişiminin elektriksel parametrelerin değişimine etkisi 
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Şekil 5. Propanolün tekil değişiminin elektriksel parametrelerin değişimine etkisi. 

 

 

D. Asetonun elektriksel parametreler üzerine tekil 

etkisi 

Aseton, literatürde çok sık rastlanmayan bir kimyasaldır. 

Ancak, erişiminin oldukça basit olması ve ucuz olması 

sebebiyle proje kapsamında değerlendirilmek istenmiştir. 

Şekil 6’dan görüldüğü gibi aseton, bir-iki dalgalanma 

haricinde iletkenlik ve dielektrik sabiti üzerinde belirgin 

şekilde etkilidir. Bu yönüyle yukarıda bahsedilen üç 

kimyasaldan ayrı bir karakter sergilediği belirlenmiştir. Diğer 

kimyasal miktarları sabit iken, aseton miktarının artması ile 

birlikte, iletkenlik ve dielektrik sabitinin birlikte düştüğü 

görülmüştür. 
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Abstract – 3D printing filling structures at prototyping and design stage are increasingly important issue for products with 

complicated shapes. The objective of the present study is to investigate 3D printing filling structures effect on mechanical 

properties and surface roughness of PET-G (Polyethylene Terephthalate Glycol) material products. PET-G material was 

preferred because of its durability, high transparency and odor characteristics. A variety of methods are used to manufacture 

products. Each has its advantages and drawbacks. One of the these methods to adopt for this investigation was FDM (Fused 

Deposition Modeling) 3D printing method. The FDM method was considered that it has a direct effect on the mechanical 

properties and surface roughness of the product. The experiments were carried out using PET-G materials with different 

printing filling structures (rectilinear, triangular, full honeycomb), at processing speed of 50 mm/s and all other operating 

parameters fixed same conditions on 3D printer.  Uniaxial tensile tests, hardness measurements and surface roughness 

measurements of the printed products were carried out. The results were analyzed and compared. 

 

Keywords – 3D printer, PET-G, FDM, filling structures. 

 

I. INTRODUCTION 

Three-dimensional (3D) printing operation is a 

manufacturing process to form from three-dimensional solid 

part data. 3D Printers manufacture products with fusing 

deposition material by layers. There are several methods such 

as plastic melting, laser sintering, stereolithography for 

constructing layers. Fused Deposition Modeling (FDM) is the 

most common used method [1,2]. Cartesian printers [3,4], 

delta printers [5] and corexy printers [6,7] are some of 

different 3D Printer versions that use the FDM method. 3D 

Printers which manufacture metal products, use selective 

laser sintering method [8,9]. The FDM method is used with 

plastic materials (PLA, ABS, PET) for manufacturing [10, 

11].  

Depending on usage areas, it is necessary to take in account 

some parameters such as surface roughness, weight, strength, 

cost of the product. Printing parameters were emphasized in 

many literature researches that have a direct effect on 

mechanical properties and surface roughness of the product 

and it is predicted that better parameters and results can be 

obtained in terms of product quality [12-14]. Occupancy rate, 

number of shells, layer thickness, extruder temperature, 

printing speed, filling structure and used material factors are 

affecting product quality. It is necessary to know how 

printing parameters affect the product quality in order to 

ensure proper conditions for usage area.  

Anoop Kumar Sood et al. have described the FDM as a 

technology used in the production of complex surfaces. They 

have investigated quality of the parts built with this 

technology and they have considered four important printing 

parameters as layer thickness, filling angle, filling width, 

material structure. They have examined the effects of these 

parameters such as strength of tension, torsion and impact 

[12]. Wang et al. have changed the filling structure while 

printing product and reduced material cost by decreasing 

internal volume [13]. Wilson examined the stress 

distributions of printed parts with multiple filling structures 

and it is observed that the stress distribution changes 

according to density of the cells [14].  

In recent years, PET-G comes into prominence as one of 

the most important engineering polymers with increased 

usage areas. PET-G material is preferred in many 

applications because of its resistance to chemicals, 

malleability, transparency and thermal properties. Among 

thermoplastics, PET-G is superior to other plastic materials 

due to properties such as strength, hardness, toughness and 

stability to weak acids, bases, most solvents. [15].  

Changes in the material and printing parameters affect the 

surface quality and strength of printed product. Types of 

material and filling structure also affect the surface roughness 

of printed product according to cooling time. Tensile and 

hardness tests are the most important inspection methods to 

specify strength of the materials and values from such tests 

are used directly in engineering applications [16]. In this 

study, experimental samples from PET-G material have been 

subjected to surface roughness, hardness and tensile tests 

with different filling structures. Results were evaluated and 

presented in terms of mechanical properties.  

 

II. MATERIALS AND METHOD 

Firstly, the sample was designed as 3D model using 

computer program in order to print the test samples on 3D 

Printer. This 3D model data, were transferred to the 3D 

slicing interface program. With this program, the printing 

parameters such as occupancy rate, filling structure, height of 

layers are defined as in Table 1.  
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Table 1. Printing Parameters 

Printing Parameters 

Filament diameter (mm) 1,75 

Nozzle diameter (mm) 0,40 

Extruder temperature (°C) 240  

Table temperature (°C)  70 

Occupancy rate (%) 50 

Extrude width (mm) 1,00 

Table height (mm) 0,15 

Layer thickness (mm) 0,200 

Printing speed (mm/s) 50 

Filling structure 

Rectilinear, 

triangular,  

full honeycomb 

 

Samples were printed on 3D printer, shown in Figure 1. 

 

 

Figure. 1 3D Printer [17]  

 

In this study, samples are made of PET-G filament 

material with occupancy rate as 50 % and different filling 

structures. The physical and chemical properties of PET-G 

material are given in Table 2.  

 
Table 2. The Physical and Chemical Properties of PET-G Material [18] 

 

Material Properties 

Material PET-G  

Filament color Orange 

Filament diameter(mm) 1,75 

Density 1,27 g / cm³ 

Tensile strength at yield 50 MPa 

Tensile modulus 2140 MPa 

Elongation 120 % 

Melting point  135 ºC 

Heat deflection temp.  70 ºC 

 

Three different filling structures (rectilinear, triangular and 

full honeycomb) were used for printing samples, shown in 

Figure 2.  

 

 
                  

a) Rectilinear      b) Triangular           c) Full Honeycomb 

Figure. 2 Filling structure  

 

Standard (TS 138-A) tensile test samples are shown in 

Figure 3. and its printing is shown in Figure 4.  

  

Figure. 3 Standard (TS 138-A) tensile test samples  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figure. 4 Printing standard tensile test samples on 3D Printer 
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Tensile tests were carried out on a 40 tons BESMAK brand 

tensile testing machine at Duzce University Scientific and 

Technological Research Application Research Center 

(DUBIT) laboratory. The state of damaged sample and tensile 

test machine are shown in Figure 5. Tensile tests were carried 

out at a fixed tensile test speed of 2 mm/min for each test 

sample equal conditions.  

 

Figure. 5 Tensile test machine and damaged sample 

 

Surface roughness measurements were made before the 

tensile tests. In these measurements, surface roughness of the 

samples are examined in three different filling structures 

(rectilinear, triangular and full honeycomb). Surface 

roughness test device is used to surface measure roughness 

average (Ra).  

Three averaged values were taken from each sample for 

hardness test. Shore D (SD) hardness meter was used for 

hardness tests.  

III. RESULTS AND DISCUSSION 

Tensile strength results are given in Table 3.  

Table 3. Tensile test results – Tensile strength 

Tensile Strength (Mpa) 

Filling Structure 1.Test 2.Test 3.Test 
Average 

values 

Rectilinear 8,50 9,05 8,73 8,76 

Triangular  5,20 6,05 5,65 5,63 

Full Honeycomb 5,50 6,75 6,22 6,15 

 

According to the tensile test results, tensile strength values 

of filling structures are ascending sort as triangular, full 

honeycomb and rectilinear. The minimum tensile strength 

value of samples is 5,30 MPa with triangular filling structure 

and the maximum tensile strength value of samples is 9,05 

MPa with rectilinear filling structure.  

Table 4. Tensile test results – Elongation at break 

Elongation at break (%) 

Filling Structure 1.Test 2.Test 3.Test 
Average 

Values  

Rectilinear 0,75 0,76 0,78 0,76 

Triangular  0,43 0,47 0,50 0,47 

Full Honeycomb 0,34 0,36 0,42 0,37 

 

Percentage elongation tensile test results are given in Table 

4. The results support the tensile strength values obtained. 

The maximum percentage elongation value at break is 0,78 % 

with rectilinear filling structure and the minimum percentage 

elongation value at break is 0,34 % with full honeycomb 

filling structure. When the average values are compared, it is 

realized that rectilinear filling structure has more percentage 

elongation at break than the other filling structures. The 

reason is considered that the effect of rectilinear filling 

structure that increases toughness with spreading into smaller 

pores.  

 

Shore D hardness test results are given in Table 5.  

Table 5. Shore D hardness test results 

Shore D Hardness Test Results (SD) 

Filling Structure 1.Test 2.Test 3.Test 
Average 

values 

Rectilinear 64 63,5 63 63,5 

Triangular  67 59 63 63 

Full Honeycomb 55,4 63 57 58,5 

 

According to hardness test results, the hardness values of 

full honeycomb, triangular and rectilinear filling structures 

increase respectively. It can be seen from Table 5 that the 

maximum hardness value is 67 SD with triangular filling 

structure and the minimum hardness value is 55,4 SD with 

full honeycomb filling structure. Average hardness values are 

close to each other due to layers on outer surfaces completely 

full printed.  

 

Surface roughness test results are presented in Table 6.  

Table 6. Surface roughness test results 

Surface roughness average (Ra) test results  

Filling Structure 1.Test 2.Test 3.Test 
Average 

Values 

Rectilinear 11,736 12,178 12,309 12,074 

Triangular  10,384 12,304 12,047 11,578 

Full Honeycomb 11,402 14,024 12,719 12,715 

 

According to the surface roughness values given in Table 

6, the maximum surface roughness value is 14,024 microns 

with full honeycomb filling structure and the minimum 

surface roughness value is 10,384 microns with triangular 

filling structure. It can be seen from Table 6 that the averaged 

surface roughness values are close to the others filling 

structures. However, there are some differences. Triangular 

filling structure has less roughness than rectilinear filling 
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structure and full honeycomb filling structure due to their 

surface roughness values.  

There is no correlation between surface roughness values 

and tensile strength values of tests. 

 

IV. CONCLUSION 

In this study, the effects of filling structures on mechanical 

properties and surface roughness of  PET-G material products 

were investigated by using different filling structures 

(rectilinear, triangular and full honeycomb) by 3D printer. 

Unaxial tensile tests, hardness measurements, and surface 

roughness measurements of the printed products were carried 

out. The results were analyzed and compared. The following 

outcomes can be drawn.   

 

 Rectilinear filling structured samples have a tensile 

strength of 42 % times greater than others.  

 Rectilinear filling structured samples have greater 

percentage elongation values at break than others.  

 Shore D hardness averaged values are close to each 

other due to fulfilled outer layers. 

 Surface roughness averaged values are close to each 

other due to fulfilled outer layers. 

 The use of PET-G material on 3D printer, selecting 

rectilinear filling structure is more suitable than 

other filling structures because it has higher tensile 

strength with less material. The results are consistent 

with the previous findings in the literature. 
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Abstract – Taguchi’s robust parameter design focuses on reducing the system variability caused by the noise factors. The 

results obtained under unrealistic assumptions about the noises may mislead the practitioners when it comes to improving 

quality in robust design. For example, many hydrological data and the multi-path fading of a signal in wireless communication 

systems are positively skewed and cannot be modelled by any normal distribution. In this study, the case where the quality 

characteristic is affected by two noise factors is taken into account - one follows a normal distribution and the other one has a 

gamma distribution. The true effects of noise distributions are investigated and a simulation study is presented to illustrate our 

findings and quantify the effects of noise distributions in robust design.  Additionally, a new density function is proposed.    

 

Keywords – Noise distribution; Gamma Noise; Robust parameter design; Response surface methodology. 

 

I. INTRODUCTION 

The term robust parameter design (RPD) was introduced in 

the early 1980s by Taguchi and has received much attention 

by many quality engineers in different fields. Although 

scientists have adopted Taguchi’s RPD approach on quality, 

statistical communities have criticized his experimental 

methodologies and analysis techniques. Consequently, new 

methodologies have been proposed. The response surface 

methodology (RSM), which was first developed by [1], was 

revisited and popularized in the early 1990s. Following this 

article, current literature includes several other methods for 

RSM, for example, [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

The probability distribution of the experimental data plays 

an important role in response surface methodology. The 

belief that 'the normality assumption' is a robust assumption 

may not be true and there are many cases where it does not 

apply to real-world problems. The distribution of noise 

factors has an influence on a response distribution. In fact, 

[10] and [11] note that fluctuations in noise factors may not 

be well described by any symmetric distribution in real life 

problems. In many situations, noise factors have skewed 

distribution, such as the gamma, beta or exponential. For 

example, environmental conditions such as streamflow, 

humidity, temperature, and rainfall, which are general 

examples of noise factors. Studies on the daily or monthly 

rainfall have indicated that the real distribution can be 

defined by a gamma distribution; see, [12] and [13]. If the 

noise factors are non-normal, then its structure affects the 

distribution of responses.  

In this study, the case where the quality characteristic is 

affected by two noise factors is taken into account - one 

follows a normal distribution and the other one has a gamma 

distribution. The true effects of noise distributions are 

investigated by a simulation study. Then, a new density 

function is proposed and the mean and variance models of the 

distribution are presented. 

 

 

 

II. SIMULATION STUDY 

Although non-normal noise factors are the reality of a 

robust design, what is surprising is that the real-life 

experimental designs under non-normal responses are limited 

in the current literature. In this context, we concentrated on a 

simulation study. In the simulation process, an experiment, 

which is presented by the study [14], as an initial design is 

defined. In the design, there are two controllable factors 

(𝑥1, 𝑥2) and two noise factors (𝑧1, 𝑧2). Assume that the first 

noise has normal distribution, on the other hand the second 

one has gamma. Under these considerations, we simulated 

the initial design assuming 𝑍1~ 𝑁(0,1), 𝑍2~ 𝐺(1,2) and 

𝜀∗~𝑁(0,1) using the following simulation model, 

𝑌∗ = 24.472 + 6.89𝑥1 − 9.11𝑥2 + 4.94𝑍1 + 3.52𝑥1𝑥2 

         +3.23𝑥1𝑍1 + 1.88𝑥1𝑍2 + 𝜀∗ 
 

A large number of potential responses, say 10,000, were 

randomly generated using JMP. The design of the simulated 

experiments is constructed and given in Table 1. Figure 1 

illustrates the histogram of 10,000 simulated responses for 

the first experimental run. 

 
 

Figure 1. The histogram of 10,000 simulated responses for 

the first experimental run. 
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Table 1. The design of simulated experiments. 

𝒖 𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒛𝟏 𝒛𝟐 𝒚 

1 0 0 -0.002 2.016 85.991 

2 0 0 -0.004 1.978 96.002 

3 0 0 0.002 1.986 86.022 

4 0 0 0.012 1.988 86.065 

5 0 0 -0.008 1.985 85.960 

6 -1 -1 -0.008 1.972 83.059 

7 -1 -1 0.004 2.005 83.123 

8 -1 -1 0.020 1.998 83.284 

9 -1 -1 0.004 1.994 83.257 

10 -1 1 0.018 1.978 72.741 

11 -1 1 0.013 1.967 72.736 

12 -1 1 -0.023 2.016 72.839 

13 -1 1 0.015 2.011 72.805 

14 1 -1 0.006 2.001 62.614 

15 1 -1 0.014 2.012 62.605 

16 1 -1 -0.005 1.996 62.447 

17 1 -1 0.008 2.010 62.630 

18 1 1 -0.016 2.015 97.581 

19 1 1 -0.004 1.989 97.579 

20 1 1 0.002 2.012 97.555 

21 1 1 0.008 1.978 97.673 

 

As seen from Figure 1, the simulated responses have a 

skewed shape. Although the error terms and the first noise 

distributed normally, the distribution structure of the gamma 

noise plays an important role in the shape of responses such 

that the histogram of simulated responses indicates a right-

skewed structure. 

III. A NEW PROBABILITY DENSITY FUNCTION 

 

Consider the quality of a system with 𝑘 controllable factors 

(𝑥1, … , 𝑥𝑘) and two noise factor (𝑍1, 𝑍2), thus, the response 

can be modelled by the second order response surfaces as 

follows,   

𝑌 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖
𝑘
𝑖=1 𝑥𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑖

𝑘
𝑖=1 𝑥𝑖

2 + ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑡𝑥𝑖𝑥𝑡
𝑘
𝑖<𝑡   

       + ∑ 𝛾𝑖𝑍𝑖
2
𝑖=1 + ∑ ∑ 𝛾𝑖𝑗𝑥𝑖𝑍𝑗

2
𝑗=1

𝑘
𝑖=1 + 𝜀                            (1) 

where 𝜀~𝑁𝐼𝐷(0, 𝜎𝜀
2) is random error and 𝑍1~𝑁𝐼𝐷(𝜇𝑧1

, 𝜎𝑧1
2 ), 

and 𝑍2~𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎(𝜃, 𝜅).   

The conditional distribution of 𝑌 given 𝑍1 = 𝑧1, 𝑍2 = 𝑧2 is 

obtained as, 

𝑓𝑌(𝑦|𝑍1 = 𝑧1, 𝑍2 = 𝑧2)~ 

𝑁(𝜇𝑥 + ∑ 𝛾𝑖𝑍𝑖
2
𝑖=1 + ∑ ∑ 𝛾𝑖𝑗𝑥𝑖𝑍𝑗

2
𝑗=1

𝑘
𝑖=1 , 𝜎𝜀

2)                        (2) 

where 𝜇𝑥 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖
𝑘
𝑖=1 𝑥𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑖

𝑘
𝑖=1 𝑥𝑖

2 + ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑡𝑥𝑖𝑥𝑡
𝑘
𝑖<𝑡 .  

Using Equations (1) and (2), the proposed probability density 

function of the response given by Equation (1) can be defined 

by, 

𝑓𝑌(𝑦) 

= ∫ ∫ .
+∞

−∞

+∞

0
𝑓𝑌(𝑦|𝑍1 = 𝑧1, 𝑍2 = 𝑧2)𝑓(𝑧1)𝑓(𝑧2) 𝑑𝑧1 𝑑𝑧2    

=  
(𝜎∗) 𝜃−1 

√2𝜋𝜅𝜃(𝛾2+∑ 𝛾𝑖2𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1 )

𝜃 exp (−
𝜎∗2

2𝜅2(𝛾2+∑ 𝛾𝑖2𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1 )

2) 

       . exp (−
𝑡2

4
−

𝑡𝜎∗

𝜅(𝛾2+∑ 𝛾𝑖2𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1 )

) 𝐷−𝜃(−𝑡)                          (3) 

for 𝜃 = 1,2,3, …, where,  

𝑡 =
𝑦−𝜇∗

𝜎∗  ,    

  𝜇∗ = 𝜇𝑥 + 𝜇𝑧1
(𝛾1 + ∑ 𝛾𝑖1𝑥𝑖

𝑘
𝑖=1 ) +

𝜎∗

𝜅(𝛾2+∑ 𝛾𝑖2𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1 )

 ,   

  𝜎∗ = √𝜎𝑧1
2 (𝛾1 + ∑ 𝛾𝑖1𝑥𝑖

𝑘
𝑖=1 )2 + 𝜎𝜀

2 

and 𝐷−𝜃(−𝑡) is a parabolic cylinder function. Also, the 

function given in Equation (3) satisfies the following 

conditions: 𝑓𝑌(𝑦) ≥ 0 and ∫ 𝑓𝑌(𝑦)𝑑𝑦
∞

−∞
= 1 for 𝜃 = 1,2,3.  

As a result, Equation (3) is the density function for a given 

response defined in Equation (1) under the mentioned 

assumptions. 

The expected value and the variance of Equation (3) are 

obtained as follows: 

𝐸(𝑌)  = 𝜇𝑥 + 𝜇𝑧1
(𝛾1 + ∑ 𝛾𝑖1𝑥𝑖

𝑘
𝑖=1 ) + 𝜇𝑧2

(𝛾2 + ∑ 𝛾𝑖2𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1 )                                                                    

(4)        

𝑉(𝑌)  =  𝜎∗2 + 𝜎𝑧2
2 (𝛾2 + ∑ 𝛾𝑖2𝑥𝑖

𝑘
𝑖=1 )

2
                                 (5)               

Figure 2 illustrates the graph of the proposed 𝑓𝑌(𝑦) under 

𝜀~𝑁𝐼𝐷(0,4) and 𝐸(𝑌) = 6 and 𝑉(𝑌) = 22. As seen from 

Figure 3, the most conspicuous property is that the proposed 

has a right-skewed shape as does the gamma density; 

however, it also takes negative values. Effective dominance 

of the right-skewed noise factor on the responses explains the 

distributional structure of the proposed density, despite the 

fact that the second noise and random errors are distributed 

normally. 

 

Figure 2. The graph of the proposed 𝑓𝑌(𝑦) under   

𝑍1~𝑁𝐼𝐷(1,2), and 𝑍2~𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎(1,4). 

 

IV. RESULTS AND DISCUSSION 

We took into account the two noise factor case where one 

noise has a normal distribution and the other one has have a 

gamma distribution. A new density function is proposed 

under the mentioned assumption. Therefore, this study offers 

a useful reference to practitioners in terms of providing more 

engineering understanding about the process. This proposed 

pdf can be used for quality improvement techniques such as 

in loss function based approaches, or to estimate the 

distributional properties of the robust design, i.e. system 

mean and the variance.  
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Abstract –In this study, the elimination of zero diffraction order and twin image from three dimensional reconstructed images in 

digital holography and the image enhancement are desired to achieve in a short time by using hybrid methods. In addition, the 

brightness of the reconstructed three dimensional image is aimed to increase by using hybrid methods based on artificial neural 

network for the first time. To calculate the accurate phase of the hologram using in Gerchberg-Saxton algorithm (GSA), the 

Fourier transform algorithm and 1- dimensional continuous wavelet transform (1D-CWT) are used. These methods are expressed 

as hybrid methods. The usage of 1D-CWT for using in GSA is a first attempt. The intended purpose of using 1D-CWT is to 

reduce the twin image and zero diffraction order with performing minimum iteration numbers. The ratio of image enhancement 

is given by calculating the normalized root mean square values. 

 

Keywords – image enhancement, digital holography, hybrid method, Artificial neural network, Gerchberg-Saxton algorithm, 

1- dimensional continuous wavelet transform. 

 

I. INTRODUCTION 

The implementation of real time dynamic analysis in digital 

holography allows us to obtain three dimensional (3D) 

reconstructed images from hologram in a short time. [1,2]. Not 

only the 3D reconstructed images are desired to obtain in a 

short time, but also the noiseless images are demanded after 

reconstruction process with real time applications. Therefore 

the image enhancement process is required to obtain the 

noiseless images. 

 By using phase information, the noiseless images can be 

obtained in digital reconstruction process. To reconstruct the 

images by using phase information, many studies such as 

phase shifting technique [3], Fourier transform [4] and wavelet 

transform [5], [6] algorithms have been used so far. In Fourier 

transform algorithm (FTA), which is a classical method, twin 

image and zero diffraction order problems cannot be 

eliminated without spatial filters. On the other hand, phase 

shifting technique needs more than one holograms and is not 

suitable for real time applications. These problems are solved 

by using the continuous wavelet transform (CWT) algorithm 

[7]. 

Even though the reconstructed image is obtained without 

twin image and zero diffraction order by using above 

mentioned algorithm, the enhancement of 3D reconstructed 

images cannot be achieved noticeably. Therefore, different 

iterative approaches have been performed in recent years and 

they are used in many applications such as image processing 

applications, artificial neural networks (ANN) [8], [9]. 

Gerchberg-Saxton algorithm (GSA), is a famous iterative 

method used for noise elimination [10]. To find the accurate 

phase that is calculated by Fourier Transform algorithm 

(FTA), the time is wasted so much in this algorithm due to 

using iteration process many times.  

In this study we propose a new approach by using hybrid 

approaches based on artificial neural network to improve the 

image quality. Firstly, GSA method with FTA, which is based 

on ANN, is used. This method is named as first hybrid method 

in this study. Secondly, GSA method with CWT, which is 

based on ANN, is used. It is expressed as second hybrid 

method. These proposed methods have been compared for the 

first time in this study. 

This paper is organized in four sections. The phase 

extraction methods in GSA are described in section II.  

Moreover; the ANN method is shortly explained in section III. 

In addition, the results of the noiseless 3D reconstructed 

images obtained by using hybrid approaches are presented in 

section IV. Furthermore, the NRMS values of trained images 

with ANN according to different iteration numbers are given 

numerically in this section. Finally, the results are interpreted 

in conclusion section. 

II. PHASE EXTRACTION 

This work is based up on famous GSA method, where FTA 

is applied during phase extraction process. Due to the fact that, 

FTA is a classical method and known by the scientist, it is not 

given here.  

In addition, the phase extraction process in GSA method has 

been performed by using CWT algorithm in this study for the 

first time. Therefore, CWT algorithm, whose multi-resolution 

characteristic is a tool to obtain noiseless image, is only 

explained. 

A wavelet function is defined as in equation (1) by using 

zero average. 

  0




dzz               (1) 

This function is normalized as 1 . Here, by centering 

the wavelet function in the neighborhood, z value is taken as 

0 [11]. 
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Grossmann and Morlet are defined the CWT function as 

s(z) in equation (2) [12]. 

                      dz
s

bz
zs

s
bsCs 







 
 





 
1

,           (2) 

Each family function is obtained by using translation 

parameter that is given as b and by scaling the s(z) 

function with scale parameter that is defined as s. The complex 

conjugate mother wavelet function is also identified here as 

  






 
 

s

bz
zbs  ,, . 

The phase of CWT function   bsCs ,  , whose range is in 

   ,  values, is calculated by using equation (3). 
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After calculating the phase in each iterations for GSA by 

using FTA and CWT algorithms, the 3D images are 

reconstructed. These images are shown in Fig. 1 and Fig. 2 for 

star and clef images respectively. 

 

  

a b 

Fig. 1  3D reconstructed star images a) obtained with GSA by using FTA b) 

obtained with GSA by using CWT 

  

a b 

Fig. 2  3D reconstructed treble clef images a) obtained with GSA by using 

FTA b) obtained with GSA by using CWT 

To improve the image quality of 3D reconstructed image, 

the hybrid methods based on ANN are proposed to use. 

III. THE USAGE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 

Artificial Neural Network (ANN) applications have been 

used in many studies so far. These applications are generally 

named as connection-oriented networks based on artificial 

intelligence [13], [14]. To determine this network parameters, 

many algorithms are performed. The learning and teaching 

algorithms are an example of these algorithms. In addition, the 

parameter estimation algorithms are also used for system 

identification. Levenberg-Marquardt algorithms (LMA) is a 

well- known algorithm that is used to estimate the parameters. 

In this study, it is aimed to improve the reconstructed image 

quality by using hybrid methods based on ANN. In this 

context, LMA is used via MATLAB Neural Network Fitting 

Toolbox (nftool) for the implementation in this work. To show 

the achievement performance of the image enhancement 

obtained by using hybrid method based on ANN, the error ratio 

between the input image obtained by GSA and output image 

obtained by ANN is calculated. Actually, the errors of the 

difference between trained input and output in ANN are aimed 

to be minimized by using back propagation algorithm [15]. But 

this implementation is different for digital holographic images. 

Due to the fact that the noise of the 3D reconstructed image in 

digital holography is aimed to eliminate with training process 

in ANN, the obtained output image after training process is 

desired to be different from input image, which is trained in 

the system. Therefore the error is desired to obtain with 

maximum value. In this study this error is accepted to equal as 

the normalized root mean square (NRMS) value. 

In this work, ANN is applied to GSA method with FTA 

(first hybrid method) in the first stage and GSA method with 

CWT (second hybrid method) in the second stage of this study. 

In addition, the ratio of noise reduction by using both methods 

based on ANN is given with the NRMS values for different 

iteration numbers.  

IV.  RESULTS AND DISCUSSION 

In this section, the 3D reconstructed images obtained by 

using both methods are presented. The image enhancement of 

3D reconstructed images are achieved with training process in 

ANN. 

The reconstructed images are trained with 15 iterations by 

using first hybrid method. The trained reconstructed images 

are given in Fig.3 (a) and Fig. 4(a) for star and treble clef 

images respectively. To improve the image quality with 

minimum iteration number in training process, the second 

hybrid method is proposed. Therefore, in the second hybrid 

method the star and treble clef images are trained with 3 

iterations. The output images of ANN trained with 3 iterations 

are also shown in Fig. 3(b) and Fig. 4(b) respectively.  
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a b 

Fig. 3  3D reconstructed star images obtained by using first and second 
hybrid methods respectively a) trained with 15 iterations b) trained with 3 

iterations 

  

a b 

Fig. 4  3D reconstructed treble clef images obtained by using first and second 
hybrid methods respectively a) trained with 15 iterations b) trained with 3 

iterations 

To demonstrate the achievement results of image 

enhancement,  the ratio of noise elimination by using proposed 

both hybrid methods is given with the NRMS values for 

different iteration numbers. In table 1, the obtained NRMS 

values are presented for star and treble clef images. 

Table 1. The NRMS values for both methods based on ANN according to 
different iteration numbers 

 
 

 

 

Iteration 

Numbers 

 

NRMS Values for 

reconstructed star 

image 

 

NRMS Values for 

reconstructed treble 

clef image 

Second 

Hybrid 

Method 

First 

Hybrid 

Method  

Second 

Hybrid 

Method 

First 

Hybrid 

Method 

3 0.2000 0.1707 0.9295 0.7295 

5 0.1978 0.1880 0.9169 0.7498 

8 0.1713 0.1905 0.9117 0.7636 

10 0.1632 0.1980 0.9150 0.7716 

12 0.1601 0.2006 0.9096 0.7858 

15 0.1595 0.2028 0.9048 0.7941 

 

As it is seen in table 1, the maximum error is obtained with 

15 iterations by using first hybrid method. Whereas the second 

hybrid method gives the maximum error with 3 iterations. This 

means that second hybrid method provides a better result. In 

addition the 3D reconstructed images obtained by proposed 

hybrid methods are brighter than the images trained without 

ANN method. Namely, the training process increases the 

brightness of the reconstructed images. 

V. CONCLUSION 

In this study, the image quality of 3D reconstructed images 

in digital holography is desired to improve by using hybrid 

methods. Moreover, the brightness of these images is aimed to 

increase. In this context, GSA methods with FTA and CWT, 

which are trained with ANN, are proposed to use.  

It should be noted here that, if first hybrid method is used, 

the iteration numbers in GSA will increase. It is seen in table 

1 that, the maximum error is achieved with 15 iterations by 

using first hybrid method and 3 iterations by using second 

hybrid method. Namely, the noiseless image is obtained with 

minimum iterations by second hybrid method. Therefore, the 

time loss is prevented by this method. 
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Özet – Bu çalışmada balıklara doğal ve rahat bir yaşam alanı oluşturmak için akıllı bir akvaryum tasarımının yapılması 

amaçlanmıştır. Akvaryumun tasarımı için kullanılan elektronik bileşenlerin kontrolü Arduino mikrodenetleyicisi ile 

gerçekleştirilmiştir. Akvaryum içindeki suyun sıcaklık kontrolü yapılarak gerekli durumlarda sıcaklığın yükseltilmesi 

sağlanmıştır. Ayrıca sıcaklık sonucu buharlaşan su miktarı tespit edilerek gerekli olan miktar ortama aktarılmıştır. Buna ek olarak 

balıkların ihtiyaç duyduğu günlük yem miktarı ayarlanarak ortama verilmiştir. Böylece bireye ihtiyaç duyulmaksızın, uzun bir 

süre boyunca akvaryum içerisindeki ortamın balıklar için yaşanılabilir olmaya devam etmesi sağlanmıştır.  

 

Anahtar sözcükler -  Balık, Akvaryum, Akıllı Sistemler. 

 

Abstract – In this study, a smart aquarium was designed to create a natural and comfortable living area for fish. Control of 

electronic components used for aquarium design was carried out with Arduino. The temperature of the water in the aquarium is 

controlled to increase the temperature when necessary. In addition, the amount of water evaporating after the end of the 

temperature is determined and the necessary amount is transferred to the aquarium. In addition, the daily amount of feed needed 

by the fish is adjusted and poured into the water. Thus, without the need for anyone , the environment in the aquarium has been 

kept viable for fish for a long time. 

 

Keywords - Fish, Aquarium, Smart Systems. 
 

 

I. GİRİŞ 

Son yıllarda otomasyon ve kontrol sistemlerinde meydana 

gelen gelişmeler, akıllı sistem uygulamalarının insan 

hayatında yer edinmesini sağlamıştır. Bunların arasında akıllı 

ev sistemleri insanların kolaylıkla erişebileceği teknolojik 

uygulamalardan birisidir [1]. Akıllı ev sistemlerinde bireylerin 

ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra onlara daha tasarruflu 

ve daha iyi şartlar sunabilen bir ortamın oluşturulması 

amaçlanmaktadır [2]. Böylece bireylerin evde bulunan mevcut 

elektrikli cihazların kontrolünü gerçekleştirebilmesi 

sağlanmıştır [3].  

Akıllı sistem uygulamaları ile ilgili çalışmalarda insanların 

yanı sıra hayvanların ihtiyaçları da göz önüne alınmıştır [4].  

Bu çalışmada balıklar için akıllı bir akvaryum tasarımının 

yapılması amaçlanmıştır. Tasarlanan sistem ile su sıcaklığının 

dengede tutulması, ısınma sonucu buharlaşan suyun yerine su 

temin edilmesi ve mevcut balıklar için gerekli yemlemenin 

yapılması sağlanmıştır. Bütün bu işlemlerin tasarlanacak olan 

otomasyon sistemi ile gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Tasarımda, suyun sıcaklığı için gerekli olan ısıtıcılar 

sürekli açık konumda olamayacağı için gerekli durumlarda 

açılması, gerekmediği durumlarda ise kapalı kalması 

sağlanmıştır. Bu işlem gerçekleştirilirken suyun içinde 

bulunan su geçirmez sıcaklık sensöründen alınan veriler göz 

önüne alınmıştır. Akvaryum suyunun sıcaklıktan dolayı 

buharlaşması sonucu azalan suyun temin edilmesi için ise 

akvaryumun yanına yerleştirilen ekstra bir su kazanından 

faydalanılmıştır. Hangi durumlarda kullanılacağını belirlemek 

için de su hacminin çok azaldığı nokta ile akvaryumun 

doldurulduğunda taşmaması için belirlenen sınır noktası 

referans alınarak sensörlerden gelen veriler kullanılmıştır. Son 

olarak balıklar için gereken yemlerin belirli zamanlarda ve 

belirli miktarda suya bırakılması için servo motor yardımı ile 

kurulan yemleme mekanizması oluşturulmuştur. Tasarlanan 

akıllı akvaryumda kullanılan tüm elektronik elemanların 

kontrolleri Arduino Uno R3 işlemcisi ile sağlanmıştır. 

II. MATERYAL VE YÖNTEM 

A. Arduino Uno R3 

Arduino, basit bir mikroişlemci devresine sahip olan açık 

kaynak kodlu, kolay ve esnek bir araçtır. İçinde bulunan 

mikroişlemci devresinin programlanması için gerekli olan 

yazılım paketine sahiptir [5]. Arduino uno türleri içerisinde 

Arduino Uno, Arduino Uno R2, Arduino Uno SMD ve 

Arduino Uno R3 kart tipleri mevcuttur. Çalışmada kullanılan 

kart tipi Arduino Uno R3’tür. Bu kart ile sıcaklık ve ıslaklık 

sensöründen algılanan veriler işlenir. Böylece ısıtıcının ve su 

fıskiyesinin enerji durumuna hakkında bilgi alınmıştır. 
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B. Güç Devresi 

Projedeki mikrodenetleyicinin çalıtrtraşabilmesi için 

gerekli DC 12V’luk gerilimin ve ısıtıcının çalışabilmesi için 

gerekli AC 220V’luk gerilimin sağlanabilmesi için bir güç 

devresi oluşturulmuş olup Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil.1 Güç Devresi 

 

C. Servo Motor İle Otomatik Yemleme Düzeneği 

 

Balıklar, diğer hayvanlar gibi besinlere karşı tokluk 

hislerine göre hareket edemezler. Kedi ya da köpek gibi ev 

hayvanları, kendilerine çok miktarda yem bıraktıklarında 

ihtiyaçları kadar karınlarını doyurmalarına rağmen balıklar 

böyle durumda malesef bu kontrolü sağlayamayıp 

ölebilmektedir. Bu yüzden akvaryuma balıklar için yemin belli 

aralıklarla ve belli miktarlarda boşaltılması için bir yapı 

gerekmektedir. 

Servo motorun dönel kısmına sabitlenmiş olan silindirik 

yapıdaki bir yem haznesinde yem dökülebilmesi için şerit 

şeklinde bir boşluk kesiti oluşturulmuştur. Bu kesitin yere 

paralel konuma gelme süresi ve yemlerin bu aşamada dökülme 

miktarının, balıkların rutin yemlenme peryotlarına göre 

ayarlanarak, optimum yem miktarının akvaryuma dökülmesi 

amaçlanmıştır. Servo motorun, balık türlerine ve miktarına 

göre gün içerisinde belirli aralıklarla dönmesi için bir adet 

zamanlayıcıya ihtiyaç duyulmuştur. Belirli saat aralıklarında 

servo motorun dönmesini sağladıktan sonra, servo motorun 

her defasında 180𝑜 dönmesi ve yem açıklığının harekete  
başladıktan sonra motorun  90𝑜’lik hareketi esnasında aşağı 

dönük olarak kalması gerekmektedir. Böylece, şekil 2’de 

gösterildiği gibi her tekrarda yem açıklığı konumunun doğru 

noktada kalması hedeflenmiştir.  

 

 

   

 

 

Şekil.2 Yemleme Düzeneği 

D. Isı Sensörü ve Isıtıcı İle Sıcaklık Regülasyonu 

DS18B20 sıcaklık sensörünün su geçirmez versiyonu olan 

bu komponent, su içerisindeki sıcaklık bilgisini okuyabilmek 

adına çok kullanışlı bir sensördür[6]. Bu sensörün kulllanım 

amacı akvaryum içerisindeki sıcaklığın anlık ölçülebilmesidir. 

Ayrıca bu sensöron dijital olmasından dolayı akvaryumun 

diplerinde de bozulma olmadan sağlıklı bir veri alınabilmiştir. 

Mikrodenetleyicideki yazılımda, akvaryumun olması gereken 

sıcaklık aralıkları belirlenerek, bu değerlerin dışında 

ısıtıcımızın bağlı olduğu rölenin kesilmesi doğrultusunda bir 

algoritma tasarlanmıştır. 

E. Su Seviyesi Koruma 

Akvaryum içerisindeki su hacmi, buharlaşma sebebiyle 

sürekli azalma eğilimindedir. Bu azalma yavaş olsa da belirli 

bir zaman sonrasında balıklar için tehlikeli seviyelere 

gelebilmektedir. Bu tehlikeye karşı akvaryumlarda belirlenen 

iki seviye arasında su seviyesinin tutulması gerekmektedir. Su 

hacmi için tehlikeli sayılabilecek bir alt noktaya yerleştirilen 

nem sensörü, su hacmi bu noktadan aşağı indiğinde 

mikrodenetleyiciye uyarı vermesi ve bu doğrultuda başka bir 

su haznesinden su temin edilerek ve su fıskiyesini aktif hale 

getirilmiştir. Fakat bu su aktarımının durması ve bir taşmanın 

engellenmesi için farklı bir sensör, su ile temas ettiğinde 

verdiği uyarı ile su fıskiyesinin bağlı olduğu röle açık konuma 

getirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu şekilde su hacmi tekrar 

istenilen seviyeye çıkartılmıştır. 

III. SONUÇ 

Tasarlanan akıllı akvaryum ile balıklar için hayati önem 

taşıyan ihtiyaçlardan biri olan beslenme, gerekli zamanlarda 

gerekli miktarda tedarik edilebilmiştir. Bunun yanı sıra 

akvaryumdaki mevcut suyun sıcaklığı sensörler ile tespit 

edilerek istenilen sıcaklığa uygun olarak ayarlanabilmiştir. 

Ayrıca zamanla buharlaşma sonucu meydana gelen su kaybı 

ek olarak yerleştirilen su kazanı ile telafi edilebilmiştir. 

Böylece balıklar için oluşturulan yaşam alanı yaşamsal 

standartlarına göre düzenlenmiştir. 

IV. TARTIŞMA 

Bu çalışma ile balıklar için oluşturulmuş olan yaşam alanı 

yaşamsal standartlarına göre düzenlenmiştir. Böylece uzun bir 

süre boyunca bireylere gerek kalmadan akvaryumdaki 

yaşamın devam etmesi sağlanmıştır. Gelecekteki çalışmalarda 

suyun pH değeri ölçülerek gerekli durumlarda müdahale 

edebilen bir sistem de entegre edilebilir. 
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Özet – Bu çalışmada güneş enerjili ısı borusu ile ısıtılan bir termoelektrik soğutucudan elektrik üretiminin deneysel 

incelenmesi yapılmıştır. Bunun için çalışma akışkanı su olan bir ısı borusu imal edilmiştir. Termoelektrik soğutucunun soğuk 

yüzeyine yaklaşık 300ml’lik su deposu bağlanmıştır. Yapılan deneylerde en yüksek açık gerilim değeri 1.75V olmuştur. 
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Experimental Investigation of Electricity Generation from Thermoelectric 

Cooler by Solar Energy Heat Pipe 

 

 

Abstract – In this study, an experimental investigation of electricity production from a thermoelectric cooler heated by solar 

energy heat pipe has been done. For this, a heat pipe with water as the working fluid has been manufactured. Approximately 

300 ml of water storage is connected to the cold surface of the thermoelectric cooler. In the experiments, the highest open-

circuit voltage is 1.75V.  
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I. GİRİŞ 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi ile çeşitli 

yöntemlerle elektrik üretimi yapılabilmektedir. Bu 

yöntemlerden birisi de termoelektrik modüllerden elektrik 

üretimidir. Bu modüller termoelektrik jeneratör (TEJ) olarak 

adlandırılır. TEJ ile elektrik üretimi üzerine literatürde pek 

çok çalışmaya rastlanılmaktadır. Özkaymak ve arkadaşları 

TEJ’in sıcak tutulması gereken yüzeyini soba borusunda 

üretilen atık gaz ile sağlamış ve soğuk olan yüzeyi üzerinden 

su geçirilip soğutularak sıcaklık farkı ile elektrik üretimini 

sağlanmıştır [1]. Ahıska ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 

termoelektrik jeneratör ve fotovoltaik sistemlerin enerji 

üretimindeki karakteristikleri uygulamalı olarak incelenmiş 

ve karşılaştırılmıştır [2]. Özdemir ve arkadaşları yaptıkları 

çalışmada termoelektrik jeneratörün ısıtılmasını güneş enerjili 

ısı borusu ile soğutulmasını ise bacalı doğal hava akışı ile 

sağlamışlardır [3]. 

Termoelektrik modüllerden ayrıca ısıtma-soğutma da 

yapılabilmektedir. Genellikle soğutma amaçlı kullanıldığı 

için bu modüllere termoelektrik soğutucu (TES) denir. Yine 

literatürde güneş enerjili TES ile soğutma üzerine birçok 

çalışmaya ulaşılmaktadır. Arı ve arkadaşları yaptıkları 

çalışmada güneş pili ile beslenen ve termoelektrik eleman 

olan Peltier (TES) kullanarak soğutucu ve ısıtıcı kapları 

bulunan taşınabilir piknik sepeti tasarlamışlardır [4]. 

Bu çalışmada genel kullanımının aksine soğutma amaçlı 

üretilmiş TES’den elektrik üretiminin güneş enerjisiyle 

sağlanabilmesi deneysel olarak araştırılmıştır.  

 

II. MATERYAL VE METOT 

Termoelektrik modüller, iki farkı yarıiletken malzemenin 

birbirine seri olarak birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir 

devredir. Bu modüllerde DC gerilim uygulandığında 

yüzeyleri arasında bir ısı transferi gerçekleşmekte ve bir 

yüzeyde soğuma meydana gelirken diğer yüzeyde ısınma 

meydana gelmektedir. Bu olaya “peltier etkisi” denilmektedir 

[1]. Şekil 1’de termoelektrik modülün (TEM) yapısı 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 1. Termoelektrik Modül (TEM) Yapısı [1] 
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Yapılan çalışmada piyasada soğutma amaçlı üretimi 

yapılan TEC1-12708 tip TEM elektrik üretimi için 

kullanılmıştır. Şekil 2’de kullanılan TEM ile ilgili detaylar 

görülmektedir.  

 

 

Şekil 2 TEC1-12708 detayı [5] 

 

Şekil 3’de TEC1-12708 için performans özellikleri 

verilmektedir.  

 

 

Şekil 3 TEC1-12708 için performans özellikleri [5] 

 

Tasarım ve imalatı yapılan çalışma akışkanı su olan ısı 

borusu vakumlu cam tüp içerisine yerleştirilmiş ve yüksek 

sıcaklık değerlerine ulaşabilmek amacıyla parabolik yansıtıcı 

ile beraber kullanılmıştır. Soğutma işlemi için 300ml’lik bir 

su deposu bağlantısı yapılarak Şekil 4’de görülen deney 

düzeneği tamamlanmıştır.  

   

 

Şekil 4 Deney düzeneğinin genel görünümü 

 

III. SONUÇLAR 

Şekil 5’de deney düzeneğinin şeması ve ölçümü yapılan 

sıcaklık noktaları görülmektedir. Isı borusu üzerinden T-IB-1 

ve T-IB-2 olmak üzere iki noktadan sıcaklık ölçümü 

yapılmıştır. TES üzerinden T-Sıcak Yüzey ve T-Soğuk Yüzey 

sıcaklıkları ölçülmüştür. TES tarafından üretilen açık gerilim 

miktarının ölçümü ve tüm sıcaklık ölçümleri bilgisayar 

destekli ORDEL UDL100 tipi veri-toplayıcılar ile 

yapılmıştır. 

 

 

Şekil 5 Deney düzeneğinin şeması 

 

Şekil 6’da deney gününe ait güneş ışınım şiddeti ve dış 

ortam sıcaklığının dağılımı görülmektedir. 

 

 

Şekil 6 Güneş ışınım şiddeti ve dış ortam sıcaklığı dağılımı 

 

Şekil 7’de deney düzeneği üzerinden yapılan sıcaklık 

ölçümlerinin dağılımı görülmektedir. Şekilden de anlaşılacağı 

gibi ısı borusu ve sıcak yüzey değerlerinin birbirine oldukça 

yakın seyrettiği ve ısı transferinin düzgün bir şekilde 

gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Aynı durumun soğuk yüzey ve 

soğutucu için de geçerli olduğu görülmektedir. 

 

 

Şekil 7 Deney düzeneğindeki sıcaklık dağılımı 
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Şekil 8’de TES’in yüzeyleri arasındaki sıcaklık farkının ve 

TES tarafından üretilen açık gerilim miktarının dağılımı 

görülmektedir. Grafikten üretilen açık gerilim voltajının 

yüzeyler arasındaki sıcaklık farkına bağlı olarak paralel 

hareket ettiği anlaşılmaktadır. Sıcaklık farkının 82,1oC olarak 

en yüksek değere ulaştığı anda açık gerilim voltajı da 1,75V 

ile en yüksek değerine ulaşmıştır. 

 

 

Şekil 8 Yüzey sıcaklık farkı ve açık gerilim miktarı 

 

IV. TARTIŞMA 

Piyasa araştırmasına göre TEJ fiyatları 25$-62$ arasında 

değişirken, TES fiyatları 7,25$ civarındadır [6,7]. TES ve 

TEJ arasındaki bu fiyat farkı TEJ yerine TES’in 

kullanılabilirliğinin araştırılması sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

Çalışma sonucuna göre güneş enerjisiyle elektrik üretimi 

üzerine yapılacak çalışmalarda kurulum maliyeti 

düşürülebilmek amacıyla TES kullanılabilir. Özellikle 

piyasaya dönük tasarımlarda düşük maliyet ile rekabet 

avantajı sağlanabilir. 

V. SONUÇ 

Bu çalışmada imalat amacı soğutma olan bir termoelektrik 

soğutucudan (TES) elektrik üretiminin sağlanabilmesi 

deneysel olarak incelenmiştir.180cm’lik imal edilen ısı 

borusuyla TES’in sıcak yüzey sıcaklığı 160oC seviyelerine 

kadar çıkmış ve TES ile 1,75V açık gerilim değerine kadar 

ulaşılmıştır. 
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Güneş Enerjili Isı Borulu Termoelektrik Jeneratörde Durgun Su 

Soğutmasının Elektrik Üretimine Etkisinin Deneysel İncelenmesi 

Engin Özbaş* 

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye 
*engin.ozbas@omu.edu.tr 

Özet – Bu çalışmada güneş enerjili ısı borusu ile ısıtılan bir termoelektrik jeneratörde durgun su soğutmasının elektrik üretimi 

üzerine etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda çalışma akışkanı etil alkol olan bir ısı borusu imal 

edilmiştir. Termoelektrik jeneratörün soğutulması için içi su dolu bir soğutucu kullanılmıştır. Soğutucunun etkinliğini arttırmak 

amacıyla sistem durgun su içerisine konulmuştur. Soğutucunun tek başına kullanıldığı deneylere en yüksek açık gerilim değeri 

0.44V olurken durgun su içerisinde yapılan deneylerde en yüksek açık gerilim değeri 0.47V olmuştur. 

 

 

Anahtar Kelimeler – Güneş enerjisi, ısı borusu, termoelektrik jeneratör 

Experimental Investigation of the Effect of Still Water Cooling on 

Electricity Generation at Thermoelectric Generator by Solar Energy Heat 

Pipe 

Abstract – In this study, the effect of still water cooling on electricity generation in a thermoelectric generator heated by solar 

energy heat pipe is experimentally investigated. For this purpose, a heat pipe with ethyl alcohol as the working fluid has been 

manufactured. A cooler is used for cooling the thermoelectric generator filled with water. In order to increase the efficiency of 

the cooler, the system is placed in still water. The highest open-circuit voltage value is 0.44 V for the experiments in which the 

cooler is used alone and 0.47 V in the experiments made in still water.required.  

 

  

Keywords –Solar energy, heat pipe, thermoelectric generator 

 

I. GİRİŞ 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinin 

kullanım alanları oldukça geniştir. Artan enerji ihtiyacıyla 

beraber güneş enerjisinden doğrudan elektrik üretimi üzerine 

yapılan araştırmalar da hız kazanmıştır. Bu araştırma 

alanlarından bir tanesi de termoelektrik modüller üzerine 

olanıdır. 

Literatürde termoelektrik jeneratörler (TEJ) üzerine pek 

çok çalışmaya rastlanmaktadır. Özkaymak ve arkadaşları 

TEJ’in sıcak tutulması gereken yüzeyini soba borusunda 

üretilen atık gaz ile sağlamış ve soğuk olan yüzeyi üzerinden 

su geçirilip soğutularak sıcaklık farkı ile elektrik üretimini 

sağlanmıştır [1]. Ahıska ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 

termoelektrik jeneratör ve fotovoltaik sistemlerin enerji 

üretimindeki karakteristikleri uygulamalı olarak incelenmiş 

ve karşılaştırılmıştır [2]. Özdemir ve arkadaşları yaptıkları 

çalışmada termoelektrik jeneratörün ısıtılmasını güneş enerjili 

ısı borusu ile soğutulmasını ise bacalı doğal hava akışı ile 

sağlamışlardır [3].  

Bu çalışmada termoelektrik jeneratörlerden TEG1-1263-

4.3 tip modül kullanılmıştır. Etil-alkol çalışma akışkanına 

sahip ısı borusuyla ısıtma, içi su dolu bir soğutucuyla da 

soğutma sağlanmıştır. Soğutucu durgun su içerisine 

konularak termoelektrik modülün soğutulmasına etkisi ve 

dolayısıyla açık gerilim üretimine etkisi incelenmiştir. 

II. MATERYAL VE METOT 

Termoelektrik modüller, iki farkı yarıiletken malzemenin 

birbirine seri olarak birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir 

devredir. Bu modüller yüzeyleri arasında meydana gelen 

sıcaklık farkı ile “seebeck voltaji” olarak da isimlendirilen bir 

gerilim üretir [1]. Şekil 1’de termoelektrik modülün (TEM) 

yapısı görülmektedir. 

 

 

Şekil 1. Termoelektrik Modül (TEM) Yapısı [1] 

 

Şekil 2’de elektrik üretimi için kullanılan TEG1-1263-4.3 

model TEM için yüzey sıcaklıklarına bağlı üretilen açık 

gerilim dağılımı görülmektedir.  
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Şekil 2 TEG1-1263-4.3 Modülüne ait açık gerilim grafiği [4] 

 

TEJ yüzeyleri arasında sıcaklık farkının oluşturulması 

amacıyla sıcak yüzeyin ısıtılmasında güneş enerjili ısı borusu 

tasarlanmıştır. Tasarımı yapılan ısı borusunda çalışma 

akışkanı için etil alkol kullanılmıştır. Isı borusunda yüksek 

sıcaklıklara ulaşabilmek amacıyla vakumlu cam tüp ve 

parabolik yansıtıcı birlikte kullanılmıştır.  

TEJ’de soğuk yüzeyin soğutulması amacıyla da içi su dolu 

bir soğutucu imal edilmiştir. Soğutucunun etkisini arttırmak 

için soğutucu durgun su içerisine yerleştirilmiştir. Şekil 3’de 

durgun suyla yapılan deney görülmektedir. 

 

 

Şekil 3 Durgun suyla yapılan deney 

Durgun su ile yapılan deneylerden sonra durgun suyun 

soğutucu üzerine etkisini gözlemleyebilmek amacıyla sistem 

sadece dış ortam havasının etkisine bırakılmıştır.  Şekil 4’de 

durgun suyun kullanılmadığı deneye ait görünüm verilmiştir.  

 

Şekil 4. Sadece dış ortam etkisinde yapılan deney 

 

III. SONUÇLAR 

Şekil 5’de deney düzeneğinin şeması ve ölçümü yapılan 

sıcaklık noktaları görülmektedir. T-S-1, T-S-2 ve T-S-3 

soğutucu üzerinden alınan sıcaklık ölçüm noktalarıdır. Isı 

borusu üzerinden ise T-IB-1 ve T-IB-2 olmak üzere iki 

noktadan sıcaklık ölçümü yapılmıştır. TEJ üzerinden de T-

Sıcak Yüzey ve T-Soğuk Yüzey sıcaklıkları ölçülmüştür. TEJ 

tarafından üretilen açık gerilim miktarının ölçümü ve tüm 

sıcaklık ölçümleri bilgisayar destekli ORDEL UDL100 tipi 

veri-toplayıcılar ile yapılmıştır. 

 

 

Şekil 5 Deney düzeneğinin şeması 

 

Şekil 6’da hem durgun suyla hem de durgun su olmaksızın 

yapılan deney günlerine ait güneş ışınım ve dış ortam sıcaklık 

dağılımı görülmektedir. 

 

 

Şekil 6 Işınım şiddeti ve dış ortam sıcaklık dağılımı 

Şekil 7’de Soğutucu üzerindeki T-S-1 noktasının sıcaklık 

dağılımı görülmektedir. Genel görünüm olarak durgun su 

içerisinde yapılan deneyde sıcaklık 30oC’nin altında 

kalmıştır. 

 

 

Şekil 7 Soğutucu üzerindeki T-S-1 noktasının sıcaklık dağılımı 

 

Soğutucu üzerindeki T-S-2 noktasının sıcaklık dağılımı 

Şekil 8’de görülmektedir. Her iki durum için de sıcaklık 

değerleri birbirine yakın seyretmekle birlikte durgun sulu 

sistemde sıcaklık daha düşük değerdedir.  
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Şekil 8 Soğutucu üzerindeki T-S-2 noktasının sıcaklık dağılımı 

 

Şekil 9’da soğutucu üzerindeki T-S-3 noktasının sıcaklık 

dağılımı görülmektedir. Genel anlamda birbirine yakın 

seyreden dağılımın hava temaslı sistemde bir miktar daha 

düşük olduğu anlaşılmaktadır. 

 

 

Şekil 9 Soğutucu üzerindeki T-S-3 noktasının sıcaklık dağılımı 

 

Isı borusu üzerindeki T-IB-1 noktasının sıcaklık dağılımı 

Şekil 10’da görülmektedir. Her iki durum için de ısı 

borusunun T-IB-1 noktası değeri birbirine yakın seyretmekle 

birlikte durgun sulu deneyde bir miktar daha yüksek sıcaklık 

değerlerinin olduğu görülmektedir. 

 

 

Şekil 10 Isı borusu üzerindeki T-IB-1 noktasının sıcaklık dağılımı 

 

Şekil 11’de ısı borusu üzerindeki T-IB-2 noktasının 

sıcaklık dağılımı görülmektedir. Yine T-IB-1 noktasının 

sıcaklık dağılımına benzer bir görünüm söz konusudur.  

 

 

Şekil 11 Isı borusu üzerindeki T-IB-2 noktasının sıcaklık dağılımı 

 

Şekil 12’de TEJ sıcak yüzey ve soğuk yüzey sıcaklık 

dağılımı görülmektedir. T-IB-2’nin dağılımı ile 

karşılaştırıldığında düzgün bir ısı transferinin sağlandığı ve 

ortalama 5oC kayıpla sıcaklığını sıcak yüzeye aktarabildiği 

anlaşılmaktadır. Soğuk yüzey sıcaklığının da sıcak yüzey 

sıcaklığına paralel hareket ettiği görülmektedir.  

 

 

Şekil 12 TEJ sıcak yüzey ve soğuk yüzey sıcaklık dağılımı 

 

Şekil 13’de sıcak yüzey-soğuk yüzey sıcaklık farkı ile 

üretilen açık gerilim miktarının dağılımı görülmektedir. 

Grafikten de anlaşıldığı gibi sıcaklık farkı arttıkça üretilen 

açık gerilim miktarı da artmaktadır. 

 

 

 

 

Şekil 13 Yüzey sıcaklık farkı ve açık gerilim miktarı 

 

IV. TARTIŞMA 

Bu çalışmada TEJ’lerin soğutulması üzerine deneysel bir 

araştırma yapılmıştır. Özellikle soğutucu tasarımı üzerine 

durulmuş ve soğutucudaki suyun doğal sirkülasyonun 

sağlanması hedeflenmiştir. Böylece göl, baraj gölü gibi 

durgun suların bu sistemlerde soğutmaya katkısı 

araştırılmıştır. Kullanılan ısı borusu 30cm’lik olduğundan 
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TEJ’in sıcak yüzey sıcaklığı 60oC civarında seyretmiştir. 

180cm’lik ısı borusunun kullanılması durumunda daha 

yüksek sıcak yüzey sıcaklıklarına ulaşılabilir ve kullanılan 

soğutucunun etkinliği arttırılabilir.   

V. SONUÇ 

Güneş enerjili ısı borusu ile ısıtılan bir termoelektrik 

jeneratörde durgun su soğutmasının elektrik üretimi üzerine 

etkisinin deneysel olarak incelendiği çalışmada iki durum 

gözlemlenmiştir.  Birinci durumda termoelektrik jeneratörün 

soğutulması için içi su dolu bir soğutucu durgun su içerisine 

konulmuştur. İkinci durumda ise soğutucu tek başına dış 

ortam havası etkisinde bırakılmıştır. Hava temaslı deneyde en 

yüksek açık gerilim değeri 0.44V olurken durgun su 

içerisinde yapılan deneyde en yüksek açık gerilim değeri 

0.47V olmuştur. 
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Abstract –In this study, İt is aim to design and manufacture of a horizontal electrophoresis gel system. The electrophoresis 

tanks, which are designed and planned to be designed, are currently being imported from various countries, mainly from the 

USA and abroad. These systems are widely used in many research centers, especially in faculty laboratories working in fields 

such as Medicine, Agriculture and Biology. Draft drawings of the product to be designed have been realized. Designed with 

Solidworks CAD (Computer Aided Design) program by selecting optimal measures. Materials (PMMA materials) required for 

the designed product are provided. The technical drawings of the parts are transferred to the CAM (Computer Aided 

Manufacturing) and cut with CNC milling or laser. The prepared parts are glued with a suitable adhesive. The produced 

prototype was visually inspected and tested for water tightness. As a result of the design and prototype studies made, it is 

understood that this system, which is thought to be produced indigenously, can be produced at a more reasonable cost in terms 

of the economy of the country. Considering labor and other costs, it has been understood that such products can be produced at 

a cost of about one tenth of the market sale price. 

 

Keywords – design, electrophoresis tanks, comb, gel tray 

 

Bir yatay elektroforez jel sisteminin tasarımı ve imalatı 
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Özet – Bu çalışmada, yatay elektroforez jel sisteminin tasarımı ve imalatı amaçlanmıştır. Tasarımı ve yapımı planlanan söz 

konusu Elektroforez Tankları, şu anda tamamen yurt dışından başta Amerika olmak üzere çeşitli ülkelerden ithal edilmektedir. 

Bu sistemler birçok araştırma merkezinde, özellikle Tıp, Tarım ve Biyoloji gibi alanlarda çalışan fakülte laboratuvarlarında 

yaygın olarak kullanılmaktadır. En uygun ölçüleri seçilerek tasarlanan ürünün taslak çizimleri Solidworks CAD (Bilgisayar 

Destekli Tasarım) programı ile hazırlanmıştır. Tasarlanan ürün için gerekli kalınlığa sahip malzemeler (PMMA) temin 

edilmiştir. Parçaların teknik çizimleri CAM (Bilgisayar Destekli İmalat) ortamına aktarılarak ve CNC freze ile veya lazerle 

kesilmiştir. Hazırlanan parçalar uygun bir yapıştırıcı ile yapıştırılarak elde edilen prototip görsel olarak muayene edilmiş ve 

sızdırmazlık testleri yapılmıştır. Yapılan tasarım ve prototip çalışmaları sonucunda, yerli olarak üretilmesi düşünülen bu 

sistemin hem üretim maliyetini ciddi oranlarda düşürdüğü hem de ilgili araştırmacıların çalışmaları esnasında kullandıkları jel 

ve benzeri sarf malzeme miktarının da azaltılabildiği anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler – tasarım, elektroforez tankı, tarak, jel tepsisi 

 

I. GİRİŞ 

Tıp, ziraat, veterinerlik, ve biyoloji gibi alanlarında çalışma 

yapan başta fakülte laboratuvarları olmak üzere birçok 

araştırma merkezinde; saflaştırma, saflık kontrolü, molekül 

ağırlığı saptama, kalıtsal veya kalıtsal olmayan hastalık 

saptama, adli tıpta, tanısal amaçlı veya poülasyon çalışmaları 

için enzimlerin saptanması, moleküler biyoloji ve genetik 

alanında yaygın olarak kullanılmaktadır [1], [2]. 

Jel elektroforezi, makromolekülleri büyüklük, elektrik 

yükü ve diğer fiziksel özellikler temelinde ayıran bir 

yöntemdir. Net yükün özelliğine bağlı olarak, yüklü 

partiküller katota veya anoda doğru hareket edecektir. Bir 

elektrik alanının bir molekülü hangi hızla jel ortamında 

hareket ettirdiği, molekülün özelliklerine bağlıdır [1], [3]. 

Elektroforez jel sistemleri, söz konusu iyonların hareket 

edebileceği ortamı oluşturmaktadırlar. 

 

Bu çalışmada amaç; Türkiye’de üretimi bulunmayan ve 

yurtdışından yüksek fiyatlarla alınan bu sistemlerin, yerli 

imkânlarla üretilmesidir. Ayrıca bu cihazlarla çalışan 

araştırmacıların çok pahalı olan sarf malzemelerinin miktarını 

da azaltacak bir gel tepsisi (gel tray) ve tarak (comb) 

optimizasyonu çalışmalarını da içeren yatay bir elektroforez 
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tankı tasarımı ve prototipinin imalatı çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir.   

 

II. MALZEMELER VE YÖNTEM 

Tasarlanacak ürünün taslak çizimleri gerçekleştirildi. En 

uygun ölçüleri seçerek Solidworks CAD (Bilgisayar Destekli 

Tasarım) programı ile tasarlanmıştır. Tasarlanan ürün için 

gerekli 2 ve 8 mm kalınlığında levha şeklinde plexiglass 

(PMMA) malzemeler piyasadan satın alma yolu ile temin 

edilmiştir. Sistemi oluşturacak parçaların teknik çizimleri 

CAM (Bilgisayar Destekli İmalat) ortamına aktarılarak CNC 

freze veya lazer yöntemleri ile kesilerek üretilmiştir. 

Hazırlanan elektroforez tankı ve jel tepsisi parçalarının 

birleştirilmesinde sızdırmazlık özelliği oldukça iyi olan ince 

Kloroform yapıştırıcı kullanılmıştır. Ayrıca montaj sonrası 

görsel muayene ve sızdırmazlık testleri yapılmıştır. 

Üretilmesi planlanan elektroforez tankı, tarak ve jel tepsisinin 

teknik resimleri ile ilgili detay ve montaj resimleri Şekil 1, 2 

ve 3’te verilmiştir. 

 

 
Şek. 1 Tasarlanan elektroforez tankının komple ve detay resimleri 

 

 

 
 

Şek. 2 Tasarlanan jel tepsisi resmi 

 

 

 

Şek. 3  Üretilecek tarak resmi 

III. SONUÇLAR 

Söz konusu elektroforez sistemi parçalarının levha şeklinde 

plexiglass malzemelerden, projedeki ölçülerine göre CNC 

freze tezgâhında veya lazerle kesim makinasında kesim 

işlemleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonra yapıştırma üretim 

tekniği ile birleştirilerek söz konusu parçalardan tasarlanan 

jel tepsisi, tarak ve elektroforez tankının montaj işlemleri 

tamamlanmıştır. Bu çalışma kapsamında üretilmiş olan yatay 

elektroforez tankı prototipinin, tarak ve jel tepsisinin 

fotoğrafları (Şekil 4 ve 5) aşağıda verilmiştir.  

Görsel olarak muayene edilen yatay elektroforez jel tankı 

prototipi parçalarının sızdırmazlık testleri ise AİBÜ, Bitki 

Koruma Bölümü laboratuvarlarında yapılmıştır. Elektroforez 

jel tankında çalışma yapabilmek için ihtiyaç olan 10-110 V 

arası güç kaynağı da sisteme bağlandıktan sonra söz konusu 

prototipin laboratuvar çalışmalarında rahatlıkla 

kullanılabileceği anlaşılmıştır. 

 

 

 

 

Şek. 4 Üretilen yatay elektroforez tankı prototipinin fotoğrafı 

 

Şek. 5 Elektroforez tankı için üretilen jel tepsisi ve  tarak  fotoğrafı 

 

IV. TARTIŞMA 
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Prototipi yapılan söz konusu elektroforez jel sistemleri, şu 

anda başta Amerika ve Çin olmak üzere tamamen yurt 

dışından çeşitli ülkelerden ithal edilmektedir. Bu çalışmada 

tasarlanan ve üretilen prototip benzerleri piyasada çok yüksek 

fiyatlara satılmaktadır. Benzer malzeme ve üretim teknikleri 

ile üretilebilecek diğer laboratuvar cihazlarının da çok daha 

düşük bir maliyetle ve özellikle yerli imkânlarla kolaylıkla 

yapılabileceğini anlaşılmıştır. 

V. CONCLUSION 

Yapılan tasarım ve prototip çalışmaları sonucunda; işçilik, 

malzeme ve diğer masrafları hesaba kattığımızda, bu 

sistemlerin piyasa satış fiyatının yaklaşık onda biri kadar bir 

maliyetiyle üretilebileceği anlaşılmıştır. Ayrıca ekonomik 

olarak üretilebilecek bu sistemlerin daha az sarf malzeme 

kullanılabilmesine imkân verecek şekilde daha küçük 

ölçülerde de yapılabilmesi tasarlanan ve üretilen bu sistemin 

diğer önemli bir avantajıdır. 
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Özet – Alüminyum esaslı metal matrisli kompozitler, sahip olduğu kolay şekillendirme, iyi ısı ve elektrik iletkenliği, düşük 

yoğunluk, yüksek dayanım ve tokluk gibi özelliklerinden dolayı otomotiv, uçak, uzay, taşıt, tarım ve yapı endüstrilerinde 

sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kompozit yapılarda, grafen 2008 yılından itibaren takviye elemanı olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu çalışmada, toz metalürjisi metoduyla saf alüminyum ve ağırlıkça %0.1, %0.3, %0.5 oranında grafen nano 

tabaka (GNT) takviyeli alüminyum esaslı kompozitler üretilmiştir. Üretilen kompozitlerin Vickers sertliği, deneysel yoğunluğu 

ve aşınma davranışı incelenmiştir. En iyi yoğunluk ve sertlik değerine ağırlıkça %0.1 grafen takviyesinde ulaşılmıştır. Grafen 

katkısıyla birlikte kompozit-paslanmaz çelik arasındaki sürtünme katsayısının düştüğü belirlenmiş olup grafenin iyi bir katı 

yağlayıcı olduğu sonucuna varılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler - Alüminyum, grafen, aşınma, toz metalürjisi, mikroyapı 

 

Fabrication and Characterization of Ceramic Reinforced Aluminum 

Matrix Composites by Powder Metallurgy Method 

Abstract – Aluminum based metal matrix composites are frequently used in automotive, aircraft, space, automotive, 

agricultural and building industries due to their easy shaping, good heat and electrical conductivity, low density, 

high strength and toughness. In these composite structures, graphene has begun to use as a reinforcement element 

since 2008. In this study, graphene reinforced aluminum composites with various graphene addition (0.1wt.%, 

0.3wt.%, 0.5wt.%) were fabricated by powder metallurgy method. Vickers hardness, experimental density and wear 

behavior of fabricated composites were investigated. The best density and hardness value were obtained at 0.1wt.% 

graphene reinforcement. It was determined that the friction coefficient between the fabricated composites and 

stainless steel decreased with graphene addition. The results show that graphene is a good solid lubricant. 
 

Key Words - Aluminum, graphene, wear, powder metallurgy, microstructure 

 

I. GİRİŞ 

Metal matrisli kompozitler (MMK), ana yapıyı metalin 

oluşturduğu ve takviye elemanı olarak seramik veya organik 

bir malzemenin kullanıldığı kompozitlerdir. MMK 

malzemelerde Al, Ti, Mg, Cu, Fe, Co, Mo ve Ni gibi metaller 

ile bunların alaşımları matris (ana) malzeme olarak 

kullanılabilmektedir [1, 2]. Kompozit malzemelerin 

özeliklerinin geliştirilmesinde matris malzeme kadar takviye 

elemanı da etkilidir. Takviye elemanı, kompozit üzerine 

gelen yükün büyük bir bölümünü taşımakta olup metal 

matrisli kompozitlerde yaygın olarak kullanılan parçacık 

takviye elemanları Al2O3, SiC, B4C, TiB2, TiC, WC, W, C, 

MgO ve karbon esaslı (grafen, karbon nanotüp) 

malzemelerdir [3, 4]. 

Metal matris kompozitlerde matris malzeme olarak 

kullanılan alüminyum, demirden sonra dünyada en fazla 

tüketilen madendir. Bu madenin yoğun bir şekilde 

kullanılması, şekillendirilebilirliğinin yüksek olması, hafif 

olması, iyi bir ısı ve elektrik iletkeni olmasından 

kaynaklanmaktadır. Günümüzde alüminyum ve alaşımları, 

havacılık ve uzay sanayi, otomotiv sanayi ve inşaat sektörü 

gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Alüminyumun diğer 

metallere göre neredeyse %100 geri dönüşümünün 

sağlanabilmesi bu malzemeyi geleceğin metali olarak ön 

plana çıkartmaktadır. Birincil alüminyum üretimine harcanan 

enerjinin %5’i kadar bir enerji harcanarak alüminyumun geri 

dönüşümünün sağlanabilmesi alüminyumun çevre dostu bir 

malzeme olduğunu göstermektedir. Alüminyum, oksijen ve 

silisyumdan sonra yerkabuğunda en fazla bulunan üçüncü 

elementtir. Periyodik cetvelin IIIA gurubunda bulunan ve 

atom numarası 13, atom ağırlığı 26.98 g/mol olan “+3” 

değerlikli bir element olan alüminyumun 20°C’taki 

yoğunluğu 2.7 g/cm³, ergime noktası 660.2°C, ısı iletkenliği 

237 W/(m°K) olup bu özellikler alaşım elementleri katılarak 

değiştirilebilmektedir [5-8]. 

Karbon esaslı takviye elemanlarından grafen ise, neredeyse 

bir atom kalınlığında, mekanik, elektrik, termal ve optik 

özellikleri yeni keşfedilmiş bir karbon allotropudur.  Karbon 

elementinin bal peteği örgülü yapıları olan grafen, iki boyutlu 

sp2 bağlı karbon atomlarının hegzagonal latiste bir araya 

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 148



Şenel et al., Grafen Takviyeli Alüminyum Esaslı Kompozitlerin Mekanik Özellikleri ve Aşınma Davranışının İncelenmesi,  

ISMSIT 2017, Tokat, Turkey 

gelmesiyle oluşmuş tek tabakalı yapılardır. Bu iki boyutlu 

malzeme altı adet karbon halkalarının bir araya gelmesiyle 

oluşan nanokarbon tabakalarıdır. İdeal bir tek tabakalı 

grafenin tahmin edilen yüzey alanı 2600 m2/gr, kalınlığı 1-2 

nm, termal iletkenliği 4840-5300 W/(m°K), gerçek 

yoğunluğu 2.25 g/cm3, elastisite modülü 1 TPa’dır [9-13]. 
Grafen takviyeli alüminyum esaslı kompozitlerin mekanik 

özellikleri ve aşınma davranışının belirlenmesine yönelik 

literatürde sınırlı çalışma bulunmaktadır. Wang vd. [14] 

yürüttüğü çalışmada, toz metalürjisi metoduyla grafen nano 

tabaka (GNT) katkılı alüminyum esaslı kompozitler 

üretmiştir. Saf alüminyuma, ağırlıkça %0.3 oranında grafen 

katkısıyla alüminyum kompozitin maksimum çekme 

dayanımı %62 oranında artmıştır. Li vd. [15] çalışmasında, 

nano yapılı Al/GNT kompozitlerin çekme dayanımını 

araştırmıştır. Ağırlıkça %1 oranına kadar yapılan GNT 

katkılarında çekme dayanımının arttığı, %1’in üzerindeki 

GNT takviyesinde ise GNT’nin topaklanması sebebiyle, 

Al/GNT kompozitin çekme dayanımının düştüğü 

belirlenmiştir. Aswin ve Varghese [16] çalışmasında, 

ağırlıkça %0.5, %1, %2, %5 grafen nanotabaka katkılı (GNT) 

alüminyum esaslı kompozitlerde GNT katkısının aşınma 

oranı ve sürtünme katsayısını azaltmadaki rolü incelenmiştir. 

En düşük sürtünme katsayısı (0.33),  en düşük aşınma oranı 

(0.02 g) ve en yüksek sertliğin (62 HRB) Al-%0.5GNT 

kompozit yapıda oluştuğunu belirtmiştir. Tabandeh-Khorshid 

vd. [17] yürüttükleri çalışmada toz metalürjisi metoduyla 

üretilmiş saf alüminyum ve grafen takviyeli alüminyum esaslı 

kompozitlerin Rockwell sertliği, sürtünme katsayısı ve 

aşınma oranı incelenmiştir. Saf Al, Al-%0.1GNT, Al-

%1GNT kompozitler toz metalürjisi metoduyla üretilmiş olup 

grafen katkısıyla sertliğin 111 HV’den 97 HV’ye düşmüştür. 

Aşınma testlerinde, uygulanan yükün artmasıyla sürtünme 

katsayısı düşmüş ve aşınma oranı artmıştır. 

Bu çalışmada, toz metalürjisi metoduyla saf alüminyum ve 

ağırlıkça %0.1, %0.3, %0.5 oranında grafen takviyeli 

alüminyum esaslı kompozitler üretilmiştir. Üretilen 

kompozitlerin Vickers sertliği, deneysel yoğunluğu ve aşınma 

davranışı incelenmiş olup karakterizasyon çalışmaları için 

taramalı elektron mikroskobu (SEM), X-ışını kırınımı (XRD) 

cihazı ve lazer partikül boyut ölçüm cihazından 

faydalanılmıştır. 

II. MATERYAL VE YÖNTEM 

A. Materyal 

Bu çalışmada, toz metalürjisi metoduyla grafen takviyeli 

alüminyum matrisli kompozitler üretilmiştir. Üretilen 

kompozitlerde matris malzeme olarak saf alüminyum tozu, 

takviye elemanı olarak grafen nanotabaka (GNT) tozu 

kullanılmıştır.  Alüminyum ve GNT tozlarının taramalı 

elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri Şekil 1’de 

verilmiştir. Alüminyum tozların x1000 büyütmeli 

görüntüsünden toz partiküllerinin 100 µm’nin altında bir 

boyutta ve küresel bir yapıda olduğu gözlenmiştir. GNT 

tozlarının x40000 büyütmeli görüntüsünden ise partiküllerin 

tabakalı ve plakamsı bir yapıda olduğu görülebilmektedir.   

 

  
Şekil 1. Alüminyum (a) ve GNT (b) tozlarının SEM görüntüleri 

Kompozit yapıda matris malzeme olarak kullanılan 

alüminyum tozlarının tane boyut dağılımı, Mastersizer 3000 

lazer partikül tane boyut ölçüm cihazıyla ölçülmüştür (Şekil 

2). Ölçüm sonuçlarına göre; alüminyum tozunun ortalama 

tane boyutunun 10 µm olduğu belirlenmiştir.   

0,1 1 10 100 1000

0

2

4

6

8

10

12

H
ac

im
 (

%
)

Partikül boyutu-d50(m)

 

 

 

Şekil 2. Alüminyum partiküllerin tane boyut dağılımı 

Kompozit malzemede matris malzeme ve takviye elemanı 

olarak kullanılan tozların ve üretilen kompozit malzemelerin 

faz analizi için model X-ışını kırınımı cihazı kullanılmıştır. 

Saf alüminyum ve grafen tozlarına ait XRD örgü desenleri 

Şekil 3’de verilmiştir.  
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Şekil 3. Alüminyum ve GNT tozların XRD örgü desenleri 

B. Materyal 

Bu çalışmada, toz metalürjisi metoduyla Al-GNT 

kompozitler üretilmiş olup üretim aşamaları; ultrasonik 

dağıtma, mekanik karıştırma, bilyalı değirmende öğütme, 

filtreleme, kurutma, eleme, şekillendirme ve sinterleme 

şeklinde sıralanabilir (Şekil 4). Öncelikle alüminyum tozları, 

mekanik karıştırıcıyla etanol içerisinde karıştırılmıştır. Aynı 

anda farklı bir ortamda etanol içerisinde GNT tozları 

ultrasonik karıştırıcıyla ultrasonik dağıtma işlemi 

uygulanmıştır. Bu iki etanol çözeltisi birleştirilerek homojen 

bir karışım elde etmek amacıyla bilyalı değirmende öğütme 

işlemine tabi tutulmuştur. Bilyalı değerimendeki öğütme 

işleminde, bilyalar merkezkaç kuvveti etkisiyle yapı 

içerisindeki alüminyum ve GNT topakların kırılmasını 

sağlamaktadır. Öğütme işlemi sonrası karışım içerisindeki 

etanolü uzaklaştırmak için filtreleme işlemi uygulanmıştır. 

(a) (b) 
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Al, Si3N4 Tozları ve Etanolün Bilyalı 

Değirmende Karıştırılması 

Karışımı Mekanik         

Karıştırıcıyla Karıştırma 

Etanol 

Karışımın Filtrelenmesi 

Al Tozu GNT tozu 

 

Karışımı Ultrasonik 

Dağıtıcıyla Dağıtma 

Karışımın Etüvde Kurutulması 

Karışımın Ezilmesi-Elenmesi 

  

Karışımını Şekillendirilmesi  

 Kompozitin Sinterlenmesi 

 

Etanol 

  

Filtrelenen toz partikülleri içerisindeki nemi uzaklaştırmak 

için karışım vakuma alınabilen bir etüvde kurutulmuştur. 

Kurutma sonrası oluşabilecek topaklanmaları önlemek 

amacıyla agat havanda ezme ve elekte eleme işlemi 

uygulanmıştır. Şekillendirme işlemi için toz karışımı, 13 mm 

çaplı paslanmaz çelik kalıp içerisine yerleştirilerek 600 MPa 

basınçta şekillendirilmiştir. Sinterleme işlemi, tek bir sıcaklık 

ve sürede (TS=630 C ve tS=180 dk) gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca sinterleme sonrası zımparalama-parlatma cihazı 

kullanılarak kaba ve ince zımparalama işlemi uygulanmıştır. 

Yüzey parlatma işlemi içinse elmas solüsyon ve elmas 

çuhadan faydalanılmıştır.   

Sinterlenmiş numunelerin yüzeyindeki oksit tabakayı 

uzaklaştırmak amacıyla numunelere zımparalama ve parlatma 

işlemi uygulanmaktadır. Kompozit malzemelerin yoğunluk 

ölçümü Arşimet terazisiyle, mikro Vickers sertlik ölçümleri 

ise HV-1000 Vickers sertlik ölçüm cihazıyla 

gerçekleştirilmiştir. Sertlik ölçümü için üretilen kompozitlere 

1.961 N (0.2 kgf)’luk yük 15 s. süresince uygulanmış ve 

numune yüzeyinde oluşan iz çapları ölçülerek sertlik değeri 

belirlenmiştir.  

Karakterizasyon çalışmaları için taramalı elektron 

mikroskobu (SEM) ve X-ışını kırınımı (XRD) cihazından 

faydalanılmıştır. Kırık yüzey görüntüleri için Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma 

Merkezi’nde bulunan Jeol marka JSM 7001F model taramalı 

elektron mikroskobu, XRD faz analizi içinse aynı merkezde 

yer alan Rikagu SmartLab model X-ışını kırınımı cihazından 

faydalanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Al-GNT kompozitlerin toz metalürjisi yöntemiyle üretim aşamaları 

Aşınma testleri, Makina Mühendisliği Bölümü 

Konstrüksiyon ve İmalat Laboratuvarında yer alan GUNT 

TM260 Aşınma Deney Düzeneği’nde gerçekleştirilmiştir. 

Aşınma deney düzeneğinde Şekil 5’de verilmiş olup sistem 

genel olarak; kontrol ünitesi (1), yükleme tertibatı (2), veri 

kaydedicisi (3) ve bilgisayar yazılımından (4) oluşmaktadır. 

  

 

 

Şekil 5. Aşınma deney düzeneği, veri kaydedicisi ve bilgisayar yazılımı 

Aşınma deney düzeneğinde yük 0-40 N arasında 

değiştirilmiş olup n=200 dev/dk dönüş hızında, 20 dk 

süresince dört farklı malzemeler (saf alüminyum, Al-

%0.1GNT, Al-%0.3GNT, Al-%0.5GNT) için kuru şartlarda 

aşınma testleri gerçekleştirilmiştir. Aşınma deney 

düzeneğinde, teste başlamadan önce numune (2), hareket 

etmeyecek şekilde numune tutucuya (1) vidalı bağlantıyla 

sıkıştırılır. Numune tutucu (1) ise aşındırıcı diski (3) 

ortalayacak şekilde yükleme koluna (4) üst taraftan bir 

vidayla sabitlenir. Böylece aşınma testi öncesi numune test 

için hazırlanmış olur (Şekil 6). 

 

 

Şekil 6. Aşınma testi deney düzeneğinde yükleme durumu 

Aşınma testinde her bir numune için saniyede bir olmak 

üzere 1200 sürtünme kuvveti verisi alınarak eğriler 

oluşturulmuştur. Elde edilen sürtünme kuvveti (FS) verileri 

Eşitlik (1)’deki gibi numuneye etkiyen toplam yüke (P=10, 

20, 30, 40 N) bölünerek sürtünme katsayısı (µ) değerlerine 

ulaşılmıştır. 
 

                                           𝜇 = 𝐹𝑠/𝑃                                             (1) 

Malzemelerde aşınma testleri gerçekleştirilirken aşınma 

miktarlarını karşılaştırmak amacıyla bazı parametreler 

hesaplanmaktadır. Bu parametrelerden biri de kütle kaybıdır. 

Kütle kaybı (Δm) ile gösterilmiş olup malzemenin aşınmadan 

önceki ağırlığından (mi) aşınmadan sonraki ağırlığı (ms) 

çıkarılarak elde edilmektedir (Eşitlik 2).  

                                      ∆𝑚 = 𝑚𝑖 − 𝑚𝑠                                       (2) 

Aşınma testlerinde diğer önemli parametre de kayma 

mesafesidir. L kayma mesafesi; aşındırıcı diskin yarıçapı (r), 

diskin dönüş hızı (n) ve aşınma test süresi (t) dikkate alınarak 

Eşitlik (3)’deki gibi hesaplanmaktadır. 

                                      𝐿 = 2𝜋𝑟 × 𝑛 × 𝑡                                     (3) 
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Burada r aşındırıcı diskin yarıçapı (r) 20 mm, diskin dönüş 

hızı (n) 200 d/dk, aşınma test süresi (t) 20 dk olarak 

alındığında kayma mesafesi yaklaşık 0.5 km olmaktadır. 

III. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

A. Yoğunluk ve Sertlik Ölçümü 

Toz metalürjisi metoduyla üretilen saf alüminyum ve Al-

%0.1GNT, Al-%0.3GNT, Al-%0.5GNT kompozitlerin 

deneysel yoğunluk ve Vickers sertlik değerleri Şekil 7’de 

verilmiştir. Yoğunluk ve sertlik verileri incelendiğinde; en iyi 

sertlik ve yoğunluk değerine sahip kompozisyonun Al-

%0.1GNT olduğu görülmüştür. Matris yapı içerisine ağırlıkça 

%0.1 grafen takviyesinden sonra grafenin topaklanma 

eğilimine girdiği ve bu sebeple de sertlik ve yoğunluğun 

düştüğü öngörülmektedir.   
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Şekil 7. Saf alüminyum ve Al-GNT kompozitlerin deneysel yoğunluk (a) ve 

Vickers sertlikleri (b) 

B. Aşınma Test Sonuçları 

Saf Al, Al-%0.1GNT, Al-%0.3GNT, Al-%0.5GNT 

kompozit malzemeler ile paslanmaz çelik disk arasındaki 

kuru sürtünme katsayısı yürütülen aşınma testleriyle 

belirlenmiştir.  Yürütülen testler neticesinde her bir saniyede 

bir veri olmak üzere 1200 sürtünme katsayısı verisi elde 

edilmiştir. Sürtünme verilerine karşılık kayma mesafesi (L) 

Eşitlik (3) kullanılarak yaklaşık 500 m (0.5 km) olarak 

hesaplanmıştır. P=20 N yük altında saf alüminyum-

paslanmaz çelik arasındaki ortalama sürtünme katsayısı 0.53 

iken; Al-%0.5GNT kompozit-paslanmaz çelik arasındaki 

ortalama sürtünme katsayısı 0.32’ye düşmüştür. Alüminyum 

matrise grafen katkısı yapıldığında sürtünme katsayısının 

düştüğü belirlenmiştir (Şekil 8). 
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Şekil 8. Saf Al ve Al-GNT kompozit yapılarda sürtünme katsayısı değişimi  

Kuru şartlarda gerçekleştirilen aşınma testleri sonucunda 

Saf Al ve Al-GNT kompozit yapılardaki yük-kütle kaybı 

değişimleri Şekil 9’da verilmiştir. Aşınma testlerinde, yükün 

artmasıyla kütle kaybının (Δm) arttığı belirlenmiştir. En fazla 

kütle kaybı (20.5 mg) saf alüminyum malzemede ve 40 N 

yük altında gerçekleşmiştir. Aynı yük altında alüminyum 

matrise grafen katkısıyla birlikte kütle kaybı azalmış olup en 

az kütle kaybı (1.6 mg) 10 N yük altında ve Al-%0.1GNT 

kompozit yapıda görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9. Kuru şartlarda saf Al ve Al-GNT kompozit yapılarda yük-kütle 

kaybı değişimi 

C. Karakterizasyon Çalışmaları 

Üretilen kompozitlerde alüminyumun dışında Al4C3 gibi 

bir arafaz oluşup oluşmadığını belirlemek amacıyla saf 

alümnyum ve Al-GNT kompozit yapılarına ait XRD örgü 

desenleri elde edilmiştir (Şekil 10).  XRD örgü desenine 

bakıldığında üretilen yapının tamamen alüminyum piklerine 

ait olduğu grafen kullanımı sebebiyle Al4C3 gibi istenmeyen 

ikincil fazların oluşmadığı görülmektedir. Burada grafenin 

oldukça düşük miktarlarda kullanılması ve cihazın düşük 

deteksiyon limitinden dolayı grafen piki görülmemektedir. 
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Şekil 10. Saf alüminyum ve Al-GNT kompozitlere ait XRD örgü deseni 

(TS=630 °C ve tS=180 dk) 

Üretilen saf alüminyum ve Al-GNT kompozitlerin SEM 

analizinden mikro yapının oldukça yoğun olduğu 

görülmektedir (Şekil 11). Kırık yüzey iç yapı görüntüleri 

incelendiğinde, Al tanelerinin boyun vererek iyi bir şekilde 

sinterlendiği belirlenmiştir. Ayrıca kullanılan plaka 

şeklindeki grafenin tane sınırlarında homojen olarak yer 

bulduğu görülmektedir. Vickers sertlik ölçümlerinde, en 

yüksek sertlik değerine ağırlıkça %0.1 grafen takviyesinde 

ulaşılmıştır. Ağırlıkça %0.1’den fazla grafen takviyesi ise 

grafen partiküllerin topaklanmasına sebep olmuş ve 

kompozitin sertliğini düşürmüştür.  
 

  

  
Şekil 11. Saf alüminyum (a) ile %0.1 (b), %0.3 (c), %0.5 grafen takviyeli 

alüminyum esaslı kompozitlerin kırık yüzey iç yapı görüntüleri 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada, toz metalürjisi metoduyla saf alüminyum, 

%0.1, %0.3, %0.5 grafen takviyeli alüminyum esaslı 

kompozitler üretilerek kompozitlerin mekanik özellikleri ve 

aşınma davranışı incelenmiştir. Bu çalışma neticesinde elde 

edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir: 

Kompozit yapılar içerisinde en iyi yoğunluk (2.52 g/cm3) 

ve sertlik değerine (57 HV) ağırlıkça %0.1 grafen 

takviyesinde ulaşılmıştır. Ağırlıkça %0.1’in üzerindeki grafen 

takviyesinde ise Al-GNT kompozitlerin sertliğinin düştüğü 

belirlenmiştir. Üretilen kompozitlerin XRD örgü desenleri 

incelendiğinde, yapı içerisinde Al4C3 gibi istenmeyen ikincil 

fazların oluşmadığı tespit edilmiştir.  

 

Aşınma testleri neticesinde; saf alüminyum-paslanmaz 

çelik disk arasındaki sürtünme katsayısı 0.53 iken; Al-

%0.5GNT ile paslanmaz çelik disk arasındaki sürtünme 

katsayısı 0.32 olmaktadır. Bu durum, kompozit yapıda 

takviye elemanı olarak kullanılan grafenin iyi bir katı 

yağlayıcı olduğunu göstermektedir.  

Aşınma testleri sonucunda uygulanan yükün artmasıyla 

birlikte kütle kaybının arttığı belirlenmiştir. Aynı yük altında 

en fazla kütle kaybı saf alüminyum malzemede 

gerçekleşirken; en az kütle kaybı Al-%0.1GNT kompozit 

yapıda gerçekleşmiştir. Ağırlıkça %0.1’den fazla grafen 

katkısında ise kütle kaybın arttığı ve Vickers sertliğinin 

düştüğü belirlenmiştir. Bu durumun, grafenin topaklanma 

eğilimine girmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.  
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Özet – Bu çalışmada, toz metalürjisi metoduyla alüminyum matrise ağırlıkça %0-12 arasında değişen oranlarda Si3N4 veya 

ağırlıkça %0-30 arasında değişen oranlarda SiC katkısı yapılmış olup katkı oranının kompozitlerin mekanik özelliklerine olan 

etkisi incelenmiştir. Üretilen kompozitlerin mikro yapıları; taramalı elektron mikroskobuyla (SEM) ve kristal yapıları X-ışını 

difraktometresiyle (XRD) analiz edilmiştir. Yürütülen deneyler sonucunda, saf alüminyumun sertlik değeri yaklaşık 30 HV 

olup ağırlıkça %9 Si3N4 katkısıyla sertliğin yaklaşık 58 HV ve %30 SiC katkısıyla sertliğin yaklaşık 80 HV olduğu tespit 

edilmiştir. Sonuç olarak, alüminyum matrise SiC veya Si3N4 takviyesinin kompozitlerin mikro yapısına, yoğunluğuna ve 

sertliğine önemli katkı yaptığı görülmüştür.   
 

Anahtar Kelimeler – Alüminyum, silicon karbür, silisyum nitrür, toz metalürjisi, mikroyapı 

 

The Investigation on Mechanical Properties and Tribological Behaviour of 

Graphene Reinforced Aluminum Composites 
 

Abstract – In this study, 0-12wt.% of Si3N4 or 0-30wt.% of SiC was added to the aluminum matrix by powder metallurgy 

method. Hence, the effect of reinforcement elements’s (SiC or Si3N4) amount on the mechanical properties was examined. 

Micro structures and crystal structures of composites were analyzed by scanning electron microscope (SEM) and X-ray 

diffractometry (XRD), respectively. As a result of the experiments, it was observed that the hardness value of pure aluminum 

was about 30 HV. Also, the hardness of Al-9%Si3N4 and Al-30%SiC composites increased to 58 HV and 80 HV, respectively. 

As a result, it has been observed that the addition of SiC or Si3N4 makes a positive contribution to the hardness and 

microstructure of aluminum composites. 

 

Key Words – Aluminum, silicon carbide, silicon nitride, powder metallurgy, microstructure

I. GİRİŞ 

Günümüzde artan sanayileşmeyle birlikte, geleneksel 

yöntemlerle üretilen mühendislik malzemelerinden 

beklenilen performanslar (yüksek mukavemet, yüksek 

elektriksel özellik vb.)  yeterli olmamaktadır. Bu sebeple, 

fonksiyonel, yüksek katma değerli ve yüksek performanslı 

ileri teknoloji yeni malzemelerin geliştirilmesi üzerine 

yapılan Ar-Ge faaliyetleri son yıllarda hız kazanmıştır. 

Özellikle nanoteknolojinin insan hayatına girmesiyle birçok 

endüstriyel alanda yeni nesil kompozit malzemeler 

üretilmeye başlanmıştır [1].  

Kompozit malzemeler; matris malzemelerine göre metal, 

seramik ve polimer matrisli kompozitler şeklinde 

sınıflandırılmaktadır. Metal matrisli kompozitlerde (MMK), 

matris malzemelerinin en önemli görevi takviye elemanlarını 

bir arada tutmaktır. Ayrıca kompozit malzemeye gelen 

yüklerin homojen bir şekilde takviye elemanlarına 

aktarılması ve takviye elemanlarının aşınmaya karşı 

korunması da matris malzemeleri tarafından sağlanmaktadır. 

Bunların dışında, MMK malzemelerin mekanik özelliklerini 

ağırlıklı olarak matris elemanı belirlemektedir. MMK 

yapılarda, hemen hemen tüm mühendislik malzemeleri matris 

malzeme olarak kullanılabilmektedir. Bunların başlıcaları; 

Mg, Al, Cu, Ti,  Fe, Mo, Co ve Ni gibi metaller ile bunların 

alaşımlarıdır [2, 3]. 

Kompozit malzemelerin özeliklerinin geliştirilmesinde 

matris malzeme kadar takviye elemanı da etkilidir. Takviye 

elemanı, kompozit malzeme üzerine gelen yükün büyük bir 

bölümünü taşımaktadır. Yükün takviye elemanına iletilmesi 

için arayüzey bağının güçlü olması gerekir. Bu sebeple, 

takviye elemanı seçimi, matris içerisinde yönlendirilme 

şekilleri ve hacim oranları, kompozitin fiziksel ve mekanik 

özellikleri etkiler. Metal matrisli kompozitlerde yaygın olarak 

kullanılan takviye elemanları Al2O3, SiC, Si3N4, B4C, TiB2, 

TiC, WC, W, C ve MgO’dir [3, 4]. Bu çalışmada, matris 

malzeme olarak alüminyum tozu, takviye elemanı olarak 

silisyum karbür (SiC) ve silisyum nitrür (Si3N4) tozu 

kullanılmıştır. 

SiC ve Si3N4 takviyeli alüminyum matrisli kompozitlerin 

mekanik özelliklerinin incelenmesine yönelik literatürde 

çalışmalar mevcuttur. Pakseresht vd. (2016) yürüttükleri 

çalışmada, farklı oranlarda (ağırlıkça %2.5, 5, 10, 10, 15, 20) 

nano boyutlu SiC katkısının ve öğütme süresinin (2 ve 5 saat) 

Al-SiC nano kompozitlerin mekanik özellikleri ve mikro 

yapısı üzerine olan etkisini incelemiştir. SiC katkısı ve 

öğütme süresindeki artışın Vickers sertliğini arttırdığını tespit 

etmiştir [5]. Susniak vd. (2015) çalışmalarında, toz 
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metalürjisi metoduyla üretilmiş AlSi5Cu2 alaşımına ağırlıkça 

%10, 15, 20 SiC katkısının mikro yapı ve mekanik özelliklere 

olan etkisini incelemiştir. Mekanik alaşımlama ve vakum 

altında sıcak presleme işlemlerinin homojen ve yoğun bir 

kompozit yapı elde edilmesinde etkili olduğunu görmüş olup 

SiC katkısı ve öğütme süresinin artmasıyla Vickers 

sertliğinin arttığını belirlemiştir [6]. Gallardo vd. (2014) 

yürüttükleri çalışmada, AA2024 alüminyum alaşımına SiC 

nano partikül (ağırlıkça %0-5) takviyesi yapılmış ve 

kompozitin mikro yapısını, sertliğini ve basma dayanımını 

incelemiştir. Ağırlıkça artan SiC takviyesiyle kompozitin 

akma dayanımı, maksimum çekme dayanımı ve sertliği 

artmıştır [7].  Sharma vd. (2015) çalışmalarında, karıştırma 

döküm prosesiyle Si3N4 takviyeli alüminyum alaşım 

kompozitlerin mekanik özelliklerini incelemiştir. Alüminyum 

matriste, takviye oranının (Si3N4) %0’dan %12’ye artmasıyla 

kompozitin maksimum çekme dayanımının, sertliğinin ve 

yoğunluğunun arttığını tespit etmiştir [8]. Kumar vd. (2015) 

çalışmalarında, karıştırma döküm prosesiyle ağırlıkça %0, 2, 

4, 6, 8 Si3N4, AlN, ZrB2 katkılı Al2618 matrisli kompozitler 

üretmiştir. Kompozitlerin sertlik, çekme ve basma gibi 

mekanik özelliklerinin ve korozyon direncinin artan katkı 

oranıyla arttığını belirlemiştir [9]. 

Bu çalışmada, toz metalürjisi metoduyla üretilmiş Al-SiC 

ve Al-Si3N4 kompozit yapılarda SiC/Si3N4 katkı oranındaki 

artışın deneysel yoğunluk, Vickers sertliği ve mikro yapı 

üzerine olan etkisi incelenmiştir. Üretilen kompozitlerin 

karakterizasyon çalışmaları için X-ışını kırınımı (XRD) 

cihazı ve taramalı elektron mikroskobundan (SEM) 

faydalanılmıştır. 

II. MATERYAL VE YÖNTEM 

A. Materyal 

Alüminyum ve alaşımları sahip olduğu üstün fiziksel ve 

mekanik özelliklerden dolayı (kolay şekillendirme, 

işlenebilirlik, döküm kabiliyeti) uzay, havacılık, otomotiv, 

inşaat gibi birçok alanda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada, matris malzeme olarak %99 saflıkta ve 7-15 

µm boyut aralığında saf alüminyum tozu kullanılmıştır.  Saf 

alüminyum, oda sıcaklığında YMK yapıda olup saf 

alüminyumun ergime sıcaklığı 660.37 °C, yoğunluğu 2.6989 

g/cm3, elastisite modülü 68.3 GPa, sertliği yaklaşık 25-30HV, 

çekme dayanımı yaklaşık 80 MPa’dır [10]. 

Kompozit yapıda, kakviye elemanı olarak kullanılabilen 

silisyum karbür (SiC) doğada bileşik halinde bulunmamasına 

karşın, ana bileşenleri olan Si ve C’a bol miktarda 

rastlanmaktadır. SiC genel olarak; 3.21 gr/cm3 özgül ağırlığa, 

2800 kg/mm2 sertliğe, 40.1 g/mol molekül ağırlığına, 4xl0-

6/°C ısıl genleşme katsayısına, 120 W/m°K ısıl iletkenliğe 

sahiptir. SiC; çok sert ve aşındırıcı bir malzeme olup yüksek 

sürünme mukavemetine sahiptir. SiC; iyi termal iletkenliğe, 

düşük termal genleşme katsayısına, erozyon ve kimyasal 

etkileşimlere karşı mükemmel bir dirence sahiptir [11, 12]. 

Silisyum nitrür (Si3N4), oksit dışı nitrür seramikler 

içerisinde yer alan üstün özellikleri olan seramik bir 

malzemedir. Si3N4’ün sahip olduğu yüksek sertlik, yüksek ısıl 

şok direnci, iyi aşınma direnci, düşük ısıl genleşme katsayısı, 

yüksek sürünme ve korozyon dayanımı gibi özellikleri 

sayesinde yüksek performans gerektiren uygulamalar için 

aranan bir malzeme konumundadır [13]. Si3N4, α ve β olmak 

üzere iki farklı modifikasyon bulunan, iyonik-kovalent (%70 

kovalent) bağlı bir malzemedir. Si3N4, düşük sıcaklıklarda α, 

yüksek sıcaklıklarda β, yapıda bulunur ve her iki yapıda da 

hegzagonaldir. α-Si3N4, β-Si3N4’den daha serttir. β-Si3N4 ise 

1420 °C üzeri yüksek sıcaklıklarda dengelidir. Si3N4’ün 

erime/bozunma sıcaklığı 1800 °C, yoğunlukları  α fazı için 

3.168-3.118 g/cm3, β fazı için 3.19-3.202 g/cm3 ve sertliği 

1450 kg/mm-2 [14-16].  

Alüminyum, SiC ve Si3N4 tozlarının taramalı elektron 

mikroskobu görüntüleri Şekil 1(a-c)’de verilmiştir. 

Alüminyum tozlarının farklı büyütmelerdeki görüntüleri 

incelendiğinde; alüminyum tozunun 10 µm’nin altında ve 

küresel bir yapıda olduğu görülmüştür. SiC tozu, küresel 

olmayan bir morfolojide, 50 µm altı bir boyuttayken; Si3N4 

tozu benzer bir morfolojide olup 1µm’nin altı bir boyuttadır. 

Alüminyum ve SiC tozların tane boyut dağılımı, lazer 

partikül tane boyut ölçüm cihazıyla ölçülmüş olup ölçüm 

sonuçları sırasıyla Şekil 1(d-f)’de verilmiştir.  Ölçüm 

sonuçlarına göre; alüminyum tozunun ortalama tane 

boyutunun 10 µm, SiC tozunun 45 µm ve Si3N4 tozunun 

yaklaşık 0.8 µm olduğu belirlenmiştir.   
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Şekil 1.  Alüminyum (a), SiC (b), Si3N4 (c)  tozunun SEM görüntüleri ve 

alüminyum (d), SiC (e), Si3N4 (f) partiküllerin tane boyut dağılımı 

B. Yöntem 

Bu çalışmada, toz metalürjisi metoduyla alüminyum 

matrise ağırlıkça %1-30 arasında değişen oranlarda SiC veya 

%1-12 arasında değişen oranlarda Si3N4 takviyesi yapılarak 

Al-SiC ve Al-Si3N4 kompozitler üretilmiştir. Kompozitlerin 

üretim aşamaları; ultrasonik dağıtma, mekanik karıştırma, 

öğütme, filtreleme, kurutma, eleme, şekillendirme, sinterleme 

ve karakterizasyon şeklinde sıralanabilir. Matris malzeme 

olarak kullanılacak alüminyum, takviye elemanı olarak 

kullanılacak SiC veya Si3N4 tozları tartılarak etanol içerisinde 

mekanik karıştırıcıyla karıştırılır. Bulamaç kıvamındaki 

alüminyum ve SiC/Si3N4 tozları etanol içerisinde ultrasonik 

dağıtıcıyla dağıtılır. Böylece, SiC/Si3N4 tozlarının 

topaklanması önlenmektedir. Al-SiC/Si3N4-etanol 

karışımının, homojen bir şekilde karıştırılması için bir 

öğütme haznesi içerisinde öğütme işlemi gerçekleştirilir. 

Öğütme işlemi sonrası karışımdan etanolü uzaklaştırmak için 

karışım filtrelenir. Filtrelenen toz karışımı, vakuma alınabilen 

etüv fırınında 16 saat süresince 50 °C’de kurutulur. Daha 

(a) (b) 

(c) 
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sonra Al-SiC toz karışımı, Ø130x30 mm boyutlarındaki bir 

kalıp içerisinde, 600 MPa basınç altında tek eksenli preste 

şekillendirilir. Son olarak, ham kompozit numunelere, 630 °C 

sıcaklıkta 180 dk süresince vakuma alınabilen tüp fırında 

sinterleme işlemi uygulanır (Şekil 2).  

 

 
Şekil 2. Al-SiC/Si3N4 kompozitlerin toz metalürjisi yöntemiyle üretim 
aşamaları 

Üretilen kompozit malzemelerin yoğunluk ölçümü Arşimet 

terazisiyle, mikro Vickers sertlik ölçümleri ise HV-1000 

Vickers sertlik ölçüm cihazıyla gerçekleştirilmiştir. Sertlik 

ölçümü için üretilen kompozitlere 1.961 N (0.2 kgf)’luk yük 

15 s. süresince uygulanmış ve numune yüzeyinde oluşan iz 

çapları ölçülerek sertlik değeri belirlenmiştir. 

Karakterizasyon çalışmaları için Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

(OMÜ) Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma Merkezi 

(KİTAM)’nde yer alan Jeol marka JSM7001F model taramalı 

elektron mikroskobu (SEM), faz analizi için Rikagu 

SmartLab model X-ışını kırınımı cihazı (XRD) ve partikül 

tane boyut ölçümü için Malvern marka Mastersizer 3000 

model lazer partikül tane boyut ölçüm cihazından 

faydalanılmıştır. 

III. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

A. Deneysel Yoğunluk ve Vickers Sertlik Ölçümü 

Al-SiC kompozit yapıda, ağırlıkça %1-30 arasında değişen 

oranlarda SiC katkısı, Al-Si3N4 kompozit yapıda 

ağırlıkça %1-12 arasında değişen oranlarda Si3N4 katkısı 

yapılarak takviye elamanının ve takviye oranının kompozitin 

yoğunluğuna olan etkisi incelenmiştir (Şekil 3). 

Ağırlıkça %30 SiC katkısında sinterlenmiş Al-SiC 

kompozitin yoğunluğu 2.619 g/cm3 olarak belirlenmiş olup 

artan SiC katksıyla yoğunluğun arttığı görülmüştür. 

Ağırlıkça %9 Si3N4 katkısında Al-Si3N4 kompozitin 

yoğunluğu 2.56 g/cm3 iken; %12 Si3N4 katkısında 

sinterlenmiş Al-Si3N4 kompozitin yoğunluğu 2.32 g/cm3’e 

düşmüştür. Bu durumun, %9 Si3N4 katkısından sonra 

Si3N4’ün topaklanma eğilimine girmesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Sinterlemenin etkisiyle kompozitlerin 

yoğunluğunun arttığı tespit edilmiş olup SiC veya Si3N4 

katkısıyla alüminyum kompozitin deneysel yoğunluğunun 

arttığı tespit edilmiştir.  
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Şekil 3. SiC/Si3N4 katkı oranıyla Al-SiC (a) ve Al-Si3N4 (b) kompozitin 
yoğunluğunun değişimi 

 

Mikro Vickers sertlik değeri, parlatılmış numune yüzeyinin 

rastgele noktalarından alınan en az beş (5) sertlik verisinin 

ortalaması alınarak belirlenmiştir. Al-SiC ve Al-Si3N4 

kompozit yapıda SiC ve Si3N4 katkı oranına bağlı olarak 

kompozitin mikro Vickers sertliğindeki değişim Şekil 4’de 

verilmiştir. Saf alüminyumun Vickers sertlik değeri yaklaşık 

28 HV iken; ağırlıkça %30 SiC katkısında Al-SiC kompozitin 

sertliği 79.3 HV’ye yükselmiştir. Benzer şekilde, Si3N4 

katkısıyla birlikte Al-%9 Si3N4 kompozitin sertliği 57.4 

HV’ye yükselmiştir. Bu katkı oranından (%9 Si3N4) sonra ise 

Si3N4 topaklanma eğilimine girdiğinden Al-Si3N4 kompozitin 

Vickers sertliği düşmüştür.  

 

Şekil 4. SiC/Si3N4 katkı oranıyla Al-SiC (a) ve Al-Si3N4 (b) kompozitin 

mikro Vickers sertliği 

B. Karakterizasyon Çalışması 

Bu bölümde, toz metalürjisi metoduyla üretilmiş Al-SiC ve 

Al-Si3N4 kompozitlerin kırık yüzey içyapı görüntüleri ve faz 

analizleri gerçekleştirilmiştir. Ağırlıkça %15, %21, %30 SiC 

katkılı alüminyum esaslı kompozitlerin kırık yüzey içyapı 

görüntüleri incelendiğinde; SiC partiküllerin kompozit yapı 

içerisinde homojene yakın bir şekilde dağıldığı görülmüştür 

(Şekil 5).  Bu homojen dağılım sayesinde, SiC partikülleri 

bariyer etkisi göstererek dislokasyon hareketini engellemekte 

ve mukavemet artışı sağlamaktadır. 

 
 

  

Şekil 5.  %15 (a), %21 (b) ve %30 (c) SiC takviyeli alüminyum matrisli 

kompozitlerin kırık yüzey iç yapı görüntüleri 

Saf Al, ağırlıkça %9 ve %12 Si3N4 katkılı alüminyum 

esaslı kompozitlerin kırık yüzey içyapı görüntüleri Şekil 6’da 

verilmiştir. Ağırlıkça %9 Si3N4 katkısına kadar Si3N4 

partiküllerin homojen bir şekilde dağıldığı, %9’dan sonra ise 

partiküllerin topaklanma eğilimine girdiği belirlenmiştir.      

Al-%12Si3N4 kompozit yapıda, sertlikteki ani düşüşün 

Si3N4’ün topaklanmasından kaynaklandığı öngörülmektedir.   
 

 
 

 

  kompresör 

filtreleme 

filtre 

Etüvde 

kurutma 

F 

Sıkıştırma 

600 MPa 

Toz

lar 

Vakum fırında 

sinterleme 

   

    
  

  

Etanol içerisinde 

ultrasonik 

karıştırma 

Al tozların 

etanol içerisinde 

karıştırılması 

Karıştırma 

SiC/Si3N4  

Bilyalı değirmende 

karıştırma 

0

10

20

30

40

50

60

70

80 79.376.5
75.1

72.1
67.9

65.5

57.6
54.5

46.9
42.6

3025211815129631

V
ik

er
s 

S
er

tl
iğ

i 
(H

V
0
.2

)

SiC Katkı Oranı (% ağırlıkça)

0

28

(a)

 

 

0

10

20

30

40

50

60
53.5

57.4

49.3

38.937.5

12
6

63

V
ik

er
s 

S
er

tl
iğ

i 
(H

V
0

.2
)

Si
3
N

4
 Katkı Oranı (% ağırlıkça)

0 1

28

(b)

 

 

(b) (c) 

SiC/Si3N4  

SiC 

Al 

SiC 

Al 
SiC 

Al 

(a) (b) (c) 

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 155



Şenel et al., Seramik Katkılı Alüminyum Matrisli Kompozitlerin Toz Metalürjisi Metoduyla Üretimi ve Karakterizasyonu,                         

ISMSIT 2017, Tokat, Turkey 

   

Şekil 7.  Saf Al (a), ağırlıkça %9 (b) ve %12 (c) Si3N4 katkılı alüminyum 

matrisli kompozitlerin kırık yüzey içyapı görüntüleri 

Toz metalürjisi metoduyla Al-%SiC ve Al-%Si3N4 

kompozitlerin XRD örgü desenleri Şekil 7’de verilmiştir. 

XRD örgü desenlerindeki pikler incelendiğinde fazların 

tamamı silisyum nitrür, silisyum karbür ve alüminyuma ait 

olduğu alüminyum karbür (Al4C3) gibi istenmeyen ikincil 

fazların oluşmadığı gözlemlenmiştir.  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Şekil 7. Al-%SiC (a) ve Al-%Si3N4 (b) kompozitlerin XRD örgü desenleri 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada, toz metalürjisi metoduyla Al-%SiC ve Al-

%Si3N4 kompozitler üretilmiştir. Kompozit yapıda katkı 

elemanı olarak kullanılan SiC veya Si3N4 katkı oranının; 

kompozitin deneysel yoğunluğu, mikro Vickers sertliği ve 

mikro yapısı üzerine olan etkileri analiz edilmiştir. Bu 

çalışma neticesinde, elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir: 

Al-SiC kompozit yapı içerisine SiC katkısıyla kompozitin 

yoğunluğunun ve mikro Vickers sertliğinin arttığı 

belirlenmiştir. En iyi Vickers sertlik değerine Al-%30SiC 

kompozit yapıda ulaşılmıştır.  

Al-Si3N4 kompozit yapıda, ağırlıkça %9 oranında Si3N4 

takviyesi yapıldığında Vickers sertlik değeri 57 HV iken; 

ağırlıkça %12 oranında Si3N4 takviyesiyle Vickers sertlik 

değeri 54 HV olmaktadır. Alüminyum matrise %9’a kadar 

Si3N4 takviyesinde Vickers sertliğinin arttığı, bu takviye 

oranından sonra Vickers sertliğinin düştüğü tespit edilmiştir. 

Bu düşüş, SEM görüntülerinden de anlaşılabileceği üzere 

Si3N4 partiküllerin topaklanmasından kaynaklanmaktadır. 

Al-SiC kompozit yapıdaki Vickers sertlik artışının Al-

Si3N4 kompozit yapıdaki sertlik artışına göre daha fazla 

olduğu tespit edilmiştir.  

Al-SiC kompozit yapıda, SiC partiküllerin homojen bir 

dağılım gösterdiği gözlemlenmiştir. Kompozit yapı 

içerisindeki SiC partiküllerin dislokasyon hareketini 

engelleyerek mekanik özellikleri iyileştirdiği 

öngörülmektedir. 

Farklı katkı oranlarındaki Al-SiC ve Al-Si3N4 

kompozitlerin XRD örgü deseni incelendiğinde; fazların SiC, 

Si3N4 ve alüminyuma ait olduğu alüminyum karbür (Al4C3) 

gibi istenmeyen ikincil fazların oluşmadığı gözlemlenmiştir.   
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Abstract – Climate change effects have been remarkably today; the determination of trends in temperatures, precipitation, 

stream flow, winds and evaporation has become considerable for the planning and management of water resources and 

engineering projects. Nowadays there is a lot of studies have been made in progress on global and regional climate changes in 

literature. In this study, annual trends of average temperature data recorded between 1960 and 2014 of meteorological 

monitoring stations belonging to Turkey which links Asia and Europe are examined. Mann-Kendall trend methods were used 

in non-parametric methods and trend trends were mapped monthly with the help of Geographic Information Systems. When 

the results are examined, it is seen that there is a statistically significant increase in temperature data in general.  

 

Keywords – Turkey, Temperature, Mann-Kendall, Trend Analysis, Geographic Information Systems. 

 

Özet – Günümüzde iklim değişikliği ve etkileri dikkate alınması gereken konulardandır. Su kaynaklarının geliştirilmesi, 

mühendislik projelerinin planlanması ve yönetimi için sıcaklıkların, yağışların, nehir akımlarının, rüzgarların ve buharlaşma  

verilerinin eğilimlerinin belirlenmesi önemli bir konu hale gelmiştir. Literatürde küresel ve bölgesel iklim değişiklikleri 

üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada ise Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan Türkiye’nin tüm illerine ait 

meteoroloji gözlem istasyonlarının, 1960 – 2014 yılları arası kaydedilen ortalama sıcaklık verilerinin yıllık trendleri 

incelenmiştir. Analizlerde parametrik olmayan yöntemlerden Mann-Kendall trend yöntemleri kullanılmış ayrıca Coğrafi Bilgi 

Sistemleri yardımıyla trend eğilimleri haritalandırılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde genel olarak sıcaklık verilerinde istatistiksel 

olarak anlamlı artışlar görülmektedir.  
 

 
Anahtar Kelimeler – Türkiye, Sıcaklık, Mann-Kendall, Trend Analizi, Coğrafi Bilgi Sistemleri. 

 

 

I. GİRİŞ 

Bir bölgede süregelen zaman içerisinde, sıcaklık 

değişimleri yaşamımızı etkileyen bazı olaylara sebep 

olmaktadır. Bu olaylar insanoğlunun hayatını etkilemektedir 

ve mutlaka ciddiye alınması gerekmektedir. Şöyle ki sıcaklık 

değerlerinin sürekli artan eğilim göstermesi sonucunda (uzun 

süreçlerde gerçekleşen) kuraklık-çölleşme meydana 

gelmektedir. Ayrıca sıcaklık değerleri farklı dönemlerde 

değişimler gösterse de sanayileşmenin artması ile birlikte 

sıcaklıklarda sürekli olan artışlar dünyanın süregelen 

düzenini değiştirmektedir. Yapılan çalışmalara göre, 1880-

2012 yılları arasında ortalama yüzey sıcaklığı 0.85oC 

artmıştır. Ayrıca 2020-2029 yılları arasında yüzey 

sıcaklıklarının yaklaşık 2oC artacağı öngörülmektedir [1], [2]. 

Meydana gelen sıcak hava dalgası olaylarından binlerce kişi 

etkilenmiş, hatta bazı olaylarda ölümler meydana gelmiştir 

[3]. 

Trend amalizlerinde parametrik ve parametrik olmayan 

testler kullanılmaktadır. Meteorolojik verilerin trendinin 

belirlenmesinde genellikle zaman serisinin bir dağılıma uyma 

zorunluluğu bulunmadığı, parametrik olmayan Mann-Kendall 

(MK) testi tercih edilmektedir [4], [5]. 

Ülkemizde ve diğer ülkelerde meteorolojik ve hidrolojik 

değişkenlerin gidiş analizleri yeni geliştirilen yöntemlerle 

yapılmaktadır. Bu çalışmalarda en çok üzerinde durulan 

değişkenlerin yağış, sıcaklık, buharlaşma ve akış değişkenleri 

olduğu görülmektedir [6]–[16].  

Bu çalışmada Türkiye 81 ilin meteoroloji istasyonlarının 

1960–2014 yılları arası (55 Yıl) kaydedilen ortalama sıcaklık 

verilerinin Mann Kendall Trend yöntemi ile yıllık olarak 

analizi yapılmıştır.  

II. YÖNTEM  

MANN-KENDALL 

 

Ölçümü alınan bir değişkenin zaman serisinde artma veya 

azalma eğlimi gösterip göstermediğini belirlemek için 

kullanılan bir yöntemdir [17]–[19]. Yöntemde ilk olarak, 

ölçüm tarihinden bitiş tarihine 1,…,n-1’e kadar xi veri sütun 

serisi ile j=i+1,…,n’e kadar sıralanmış olan bir xj veri sütunu 

hazırlanır. Daha sonra, xi veri sütunu ve xj veri sütunu 

Denklem 1’deki signum fonksiyonu kullanılarak Denklem 

2’deki test istatistiği toplam (S) değeri hesaplanır.  
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Denklem 3’de, n: veri sayısı, P: veri serideki bağlı 

grupların sayısı, ti: i uzunluğundaki bir seride bağlı 

gözlemlerin sayısını göstermektedir.  
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Veri uzunluğu, n>10 olduğu seriler için Denklem 3’deki 

varyans hesabı yapılır ve burada verilerin yaklaşık olarak 

normal dağılıma (Standard sapma (σ)=1 ve ortalama (µ)= 0) 

uyduğu kabul edilmektedir. Denklem 3 ile varyans 

hesaplandıktan sonra, Denklem 4’de Mann Kendall test 

istatistiğinin (S) sınırlarına göre Z değeri hesaplanmaktadır. 

Hesaplanan Z değeri de belirlenen çift yönlü olasılık 

düzeylerine karşılık gelen normal dağılım çizelgesindeki 

standart Z değerleriyle karşılaştırılmaktadır. 

 

S 1
;     Eğer  S   0

Var(S )

Z         0;           Eğer  S   0

S 1
;     Eğer  S   0

Var(S )







 
 
 
                            (4) 

Testlerin anlamlılık düzeyleri normal dağılım için 

mühendislik uygulamalarında sıklıkla kullanılan 0.10 

(α=%10, Z=1.65), 0.05 (α=%5, Z=1.96) ve 0.01 (α=%1, 

Z=2.58) olasılığına sahip çift yönlü güven aralıkları kabul 

edilmektedir. Denklem 4 yardımıyla hesaplanan Z değeri, α 

anlamlılık düzeyine karşı gelen normal dağılımın Z1-α/2 

değerinden büyük olduğu durumlarda sıfır hipotezi (H0) 

kabul edilmemektedir. Bu durum, zaman serisinde eğilimin 

olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde hesaplanan Mann-

Kendall Z değeri çizelgedeki Z1-α/2 değerinden küçük ise 

istatistiksel olarak anlamlı bir eğilimin olmadığı 

göstermektedir. Denklem 2 ile hesaplanan S test istatistiğinin 

değeri incelenen olayda negatif ise azalan yönde, pozitif ise 

artan yönde bir eğilim olduğunu göstermektedir. 

 

III. ÇALIŞMA ALANI VE VERİ 

Coğrafi konumuyla Türkiye, iklim kuşaklarından ılıman 

kuşak ile tropik altı kuşak arasındadır. Bu durum ülkemizde 

çeşitli iklim tiplerine sebep olmaktadır. Örneğin denize yakın 

yerlerde ılıman özellikler görülürken, yükseklikleri ve uzanış 

şekilleriyle dağlar bu etkinin iç kesimlere ulaşmasını 

engeller. Böylece iç kesimlerde karasal iklim özellikleri 

görülür.  

Bu çalışmada, Türkiye’yi temsilen 81 adet vilayet 

istasyonunun yıllık ortalama sıcaklık verileri kullanılmıştır. 

Bu veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’nden temin 

edilmiştir. Veri sayısı 30 yıldan dan az olan istasyonlar 

istatistiksel anlamlılık açısından yetersiz olduğu kabulü ile 

çalışmaya dahil edilmemiştir. Çalışmada kullanılan 

istasyonların dağılımı Şekil 1’de yer almaktadır. 

 
Şekil 1. Çalışılan MGM istasyonları 

 

IV. UYGULAMA 

Mann-Kendall trend testi kullanılarak yıllık ortalama 

sıcaklık verilerinin trend analizi yapılmıştır. İstasyonlara ait 

Mann-Kendall sonuçları tablosal “Z” değerleriyle değil de 

Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin yardımıyla trend dağılımını 

gösteren harita ile verilmiştir. Bu haritalar Mann-Kendall Z 

değerlerinin “Ters Mesafe Ağırlıklı (IDW)” enterpolasyon 

tekniğiyle çalışma alanı sınırlarında genişletilmesiyle elde 

edilmiştir [20].Yıllık değerlendirme sonuçları Şekil 2’de yer 

almaktadır. 

 
Şekil 2. Türkiye ortalama sıcaklık verilerinin yıllık MK “Z” değeri 

dağılımı  

 

Bir istasyonda trendin olup olmadığı veya bir eğilim varsa 

bunun şiddetinin hangi güven aralığında olduğunu tespit 

etmek için bu haritalar etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. 

Şekil 2’den görüleceği gibi ülke genelinde yıllık ortalama 

sıcaklıklar artan yönde eğilim göstermektedir. Özellikle Ege 

Bölgesinin Güneyi, İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi’nin 

Doğusu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin bir kısmında 

Mann-Kendall Z değerleri %99 (Z>2.58) güven aralığını 

aşmaktadır. Mersin Z=7,361 değeriyle başta olmak üzere 

Denizli, Çorum ve Çankırı da en fazla artışın olduğu 

görülmüştür. Bu durum ise artan yönde eğilimin diğer 

Karadeniz 

Akdeniz 

. İstasyonlar 

Karadeniz 

Akdeniz 
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istasyonlardan daha fazla olduğunu göstermektedir. Şekil 

tekrar incelendiğinde Erzurum’da Z=-3,044<-2.58 değeriyle 

azalan trend olduğu tespit edilmiştir. 

 

V. SONUÇ 

Toplamda 55 yıl olan ortalama sıcaklık verileri (°C) 

kullanılarak yıllık olarak gidiş eğilimleri (trendleri) 

incelenmiştir. Analizlerde Mann-Kendall trend analiz 

yöntemi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılmıştır. Trend 

analizinde hesaplanan Z değerleri belirlenen olasılık 

anlamlılık düzeylerine karşılık gelen normal dağılım 

çizelgesindeki standart Z değerleriyle (α=%10, %5, %1) 

karşılaştırılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde; 

 

1. Mann-Kendall yöntemi Coğrafi Bilgi Sistemleri 

yardımıyla anlaşılması daha kolay haritalar halinde 

sunulabilmektedir. 

 

2. Ülkemizin genel trend dağılımı bu çalışmada ele 

alınmış olup, sadece Erzurum (MK Z=-3,044) 

istasyonunda azalan yönde eğilim olduğu görülmüştür. 

Bu azalışın nedeni Erzurum ilinin coğrafi özelliklerine 

bağlı oluştuğu düşünülmektedir. Erzurum ili 

Türkiye’nin rakımı en yüksek illeri arasındadır, ayrıca 

bölgede sert kara iklimi görülmektedir. 

 

3. Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Osmaniye, Şırnak, 

Konya, Trabzon, Bingöl, Zonguldak, Artvin, 

Gümüşhane, Amasya, Tokat ve Kastamonu (-

1,65<MK=Z<1,65) istasyonlarında elde ettiğimiz 

verilerin analiz sonuçları sıfır hipotezine (H0) 

uymaktadır. Yani bu durum istatistiksel olarak artan 

ya da azalan yönde bir trend olmadığı anlamına 

gelmektedir. 

 

4. Artan yöndeki trendler incelendiğinde ise (Şekil 2) 

istatistiksel olarak en fazla artış Mersin (MK Z=7,361) 

istasyonunda görülmüştür. Bu artışın, Mersin ilinin 

konumsal ve iklimsel özelliklerine bağlı oluştuğu 

düşünülmektedir. Mersin ili Türkiye’nin rakımı en 

düşük illeri arasındadır, ayrıca bölgede akdeniz iklimi 

hüküm sürmektedir. 

 

5. Çalışma sonunda yapılan Mann-Kendall Z değerleri 

ile IDW yöntemi elde edilen haritadan %99 güven 

aralığında Türkiye’ nin büyük çoğunluğunun artan 

yönde trend eğiliminde olduğu görülmektedir. 

 

Tüm bu sonuçlar ele alındığında 1960 ve 2014 yılları 

arasında Türkiye genelinde yıllık ortalama sıcaklık verilerinin 

istatistiksel olarak artan yönde bir eğilim olduğu görülmüştür. 

Bu sonuç ülkedeki sıcaklık artışlarının gün geçtikçe artması 

yönünde bir uyarı şeklinde yorumlanabilmektedir. Fakat 

sıcaklıkla ilgili kesin sonuçlar elde edebilmek için aylık 

olarak trend analizlerinin de yapılması gerekmektedir. 

Su kaynaklarının planlanmasında yönetiminde ve 

denetimindeDiğer meteorolojik verilerin de kullanıldığı 

haritalar geliştirilmeli, bölgesel ve zamansal olarak 

değişimler incelenmelidir. 
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Abstract – In this study, AISI 430 ferritic stainless steel sheet with 0.6 mm thickness was joined by resistance spot welding at 

different welding times and currents. The effects of welding parameters on the mechanical properties of welded samples are 

defined in terms of peak load. The hardness profile and the microstructure of the joint were also evaluated. Experimental 

results have shown that the welding time must be reduced while the welding current is increased in order to increase the tensile 

strength. According to microstructure investigation, the grain coarsening occurs in the HAZ in all the samples. 

 

Keywords – Resistance spot welding; CuCr electrode; ferritic stainless steel 

 

I. INTRODUCTION 

Resistance spot welding (RSW) is one of the widely used 

welding methods in mass production industry. Even though it 

is a conventional technology of welding which has been used 

for a long time in practice, it is necessary to find true welding 

parameters for the stainless steel. AISI 430 is widely used in 

less severe corrosive environments such as some chemical 

processing equipment, automobile exhaust systems, oven 

parts, food industry, architecture and decoration works. They 

are cheaper than austenitic stainless steels, can be easily 

formed and exhibit good resistance to atmospheric corrosion 

[1-6]. Ferritic stainless steels, which are an iron-chromium 

alloy containing chromium in the range of usually 11-30%, 

have mainly cubic (bcc) crystal structure with good shape-

taking ability. But the ferritic stainless steels are generally 

considered to have poor weldability when compared to the 

austenitic stainless steels. The microstructure of AISI 430 is 

ferritic as is known, there will be some martensite in HAZ 

(heat-affected zone) after welding, due to high carbon content 

and the absence of stabilizing elements. Grain coarsening is a 

major problem in ferritic stainless steels and such grain 

coarsening causes lower toughness. Therefore, it can be used 

as a suitable welding method for decreasing grain growth. 

For example low heat input is recommended to prevent grain 

growth [1, 4]. 

 

CuZr, CuCrZr, CuCoBe, CuNiSi etc. materials are used for 

tip production in the resistance spot welding of hard sheet 

materials such as stainless steels. For example, alloys of 

CuCrZr are used because of their high strength, corrosion 

resistance and electrical conductivity. These alloys could be 

hardened by ageing. The strength of hardened CuCrZr alloy 

is almost double in comparison with pure copper (220 MPa) 

and its conductivity is lower by only about 15 % than 

conductivity of Cu. These alloys keep their strength also at 

high temperatures (1000 °C) [3, 7]. 

 

Few systematic studies have been conducted on resistance 

spot weldability quality of the ferritic stainless steels when 

looking at the literature. It is thought that this work will be 

useful for the white goods industry where 0.6 mm ferritic 

stainless steel sheet is heavily used. Therefore, the aim of 

present research is investigating the effect of welding 

parameters on resistance spot weld quality of AISI 430 FSS. 

 

II. MATERIALS AND METHOD 

AISI 430 ferritic stainless steel (FSS) was used as the Base 

Metal (BM). The mechanical properties and the chemical 

composition of the sheet are given in Table 1. The chemical 

composition and mechanical properties of the electrode 

materials used in this study are also given in Table 2. The 

thickness of the stainless sheet for all samples is 0.6 mm. The 

RSW was performed using a 120 kVA ac pedestal type RSW 

machine operating at 50 Hz controlled by a programmable 

logic controller (PLC). Welding was conducted at the 

constant electrode pressure of 2 bar using Cu-Cr electrodes 

having a 45 º truncated cone resistance tips with 8 mm face 

diameter (Le Bronze Industriel CRM16 alloys electrodes). 

For joining 5, 10 and 15 cycles (1 cycle=0.02 s) weld time 

and 5.4, 6 and 6.6 kA welding current were applied.   

 

Table 1. Chemical composition and mechanical properties of the AISI 430 

ferritic stainless steel  

Chemical composition (wt%) Mechanical 

properties 

C Mn Si Cr Ni P S Fe YS 

(MPa) 

 

UTS 

(MPa) 

 

0,12 

max 

1,0 1,0 

max 

16,0-

18,0 

0,75 

max 

0,045 

max 

0,03 

max 

Base 250 

MPa 

520 

MPa 

YS, yield strength; UTS, ultimate tensile strength 

 

Samples for metallographic examination were prepared 

using standard metallography procedure and the specimens 

were etched by nitric acid (HNO3 in a ratio of 1 part nitric 

acid to 3 parts water). Optical microscopy was used to 

examine the microstructures of the joints. The load of 100 g 

was applied for 20 s in Vickers microhardness test. Tensile-

shear test samples were prepared according to ASTM: E8M 

and tested using an Instron universal testing machine. The 

crosshead speed was kept constant 1 mm min-1..  

Table 2. Spectral analysis of the electrode material 

Alloy 

Standard 

Chemical 

Composition (%) 

Hardness 

(HB) 

Electrical 

Conductivity (IACS %) 

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 160



Altunpak., The resistance spot weldability of AISI 430 ferritic stainless steel, ISMSIT 2017, Tokat, Turkey 

CuCr1Zr (Class 2) 

DIN 2.1293 

CRM16 

Cr 0,7 

Zr 0,05 

Fe 0,02 

Cu residue 

 

163 

 

86 

 

III. RESULTS 

A. Metallurgical characterization 

It is very important to understand the phase transformations 

during the welding for mechanical behaviour of the joint. Fig. 

1a shows the typical microstructure of the FZ of AISI 430 

indicating columnar ferrite grains. The average grain size of 

the HTHAZ is larger than that of the LTHAZ and the BM. It 

is shown that the chromium-rich carbides were evenly 

distributed throughout the matrix. Some martensite is present 

in the grain boundary of the ferritic grains (Fig. 1b). Figure 

1a shows the typical microstructure of fusion zone (FZ) and 

heat affected zone (HAZ).  

 

 

Fig. 1. Microstructure profile of the HAZ (a) Columnar ferrite grains and 

fine dispersion of chromium-rich carbides (b) Martensite formation along in 

the ferrite grain. 

 

Microstructural investigations show that in all the samples 

the grain coarsening occurs in the HAZ. The HAZ can be 

divided into two separate metallurgical conversion zones 

according to the temperature distribution, i.e., the high 

temperature heat-affected zone (HTHAZ) and the low 

temperature heat-affected zone (LTHAZ). 

A typical hardness profile of the FSS resistance spot 

welding at 5,4 kA and 6,6 kA for 5 cycle is shown in Fig. 2. 

Ferrite grain size, carbide precipitation and the amount of 

martensite formation affect the hardness of the FSS. 

Although the grain size of FZ is larger than that of BM, its 

hardness is higher due to the formation of martensite phase 

and dispersion of fine precipitates at this zone, as shown in 

Fig. 1a and b. The volume fraction of precipitates in LTHAZ 

zone is higher than HTHAZ resulting in higher hardness 

value. Also, the higher hardness of LTHAZ compared to 

HTHAZ is due to the finer ferrite grain size and the formation 

of martensite at the ferrite grain boundaries. As seen Fig. 2a 

and b, increased welding current has little effect on the 

hardness of the 430 HAZ 

 

 

 

Fig. 2. Hardness profile of AISI 430 resistance spot welding a) welding at 

5,4 kA for 5 cycle b) welding at 6,6 kA for 5 cycle) 

 

 

 

Fig 3. The effect of welding current and welding time on peak load of 

resistance spot welds 

B. Mechanical Properties 

The mechanical properties of the welded parts are defined in 

terms of peak load. The relationship between welding time 

and peak load is shown Fig 3a and b. As can be seen in the 

figures, the lowest load value was obtained at 5.4 kA welding 

current in 5 cycles welding time. But the maximum peak load 

was obtained at 6.6 kA welding current in 5 cycles welding 

time. That is 5 cycles welding time is sufficient for 6.6 kA 

welding current, but not enough 5.4 kA and 6 KA welding 

currents. In 5.4 kA welding current, increasing welding time 

increases load values. But the best welding time for 6 kA 

welding current is 10 cycles.  
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IV. DISCUSSION 

Phase transformations in the HAZ of the steel can be 

explained with the help of Fe–Cr–C pseudo binary diagram at 

17 % Cr.  Under the equilibrium cooling condition, the 

austenite phase will be transformed into errite and 

Cr23C6 carbides; however, after cooling, the ferrite austenite 

transformation at high temperature is suppressed due to non-

equilibrium cooling conditions (such as welding operations) 

and therefore, no martensite phase occurs at the grain 

boundaries in this region [1-2]. 

 

Experimental results have shown that the welding time 

must be reduced while the welding current is increased in 

order to increase the tensile strength in the study. Alizadeh-

Sh et al reported that increasing welding current increases 

fusion zone (FZ) size and peak load of AISI 430 ferritic 

stainless steel joint. There is a direct relationship between FZ 

size and mechanical performance of welded parts. According 

to the research, the peak load and energy absorption of the 

welds were improved as the welding current increases at 

constant welding time [2].  

V. CONCLUSION 

From the result given above, the following conclusions can 

be drawn from this research: 

FZ is featured by columnar ferrite grains and fine dispersion 

of carbide precipitates at ferrite grain boundaries.  

The HTHAZ exhibited ferritic microstructure with excessive 

grain coarsening. The volume fraction of precipitates in 

LTHAZ zone is higher than HTHAZ resulting in higher 

hardness value. 

The maximum peak load was obtained at 6.6 kA welding 

current in 5 cycles welding time. In this study, high welding 

current and low welding time are recommended for 

maximum strength 

 

ACKNOWLEDGMENT 

This work is supported by Abant Izzet Baysal University 

under Contract Number AIBU, BAP – 2016.09.05.1048. 

REFERENCES 

 
[1] M. Alizadeh-Sh, S. P. H. Marashi, and M. Pouranvari, “Resistance 

spot welding of AISI 430 ferritic stainless steel: phase transformations 

and mechanical properties,” Materials & Design., vol. 56, pp. 258-

263, 2014. 
[2]  M. Alizadeh-Sh, M. Pouranvari, and S. P. H. Marashi, “Welding 

metallurgy of stainless steels during resistance spot welding Part II–

heat affected zone and mechanical performance,” Science and 
Technology of Welding and Joining., vol. 20.6, pp. 512-521, 2015.  

[3] J. VIŇÁŠ, Ľ. KAŠČÁK, and M. Abel, "Analysis of Materials for 

Resistance Spot Welding Electrodes." Strojarstvo: časopis za teoriju i 
praksu u strojarstv.,, vol. 54.5, pp. 393-397, 2012.  

[4] P. Sathiya, S. Aravindan, and A. N. Haq, “Effect of friction welding 
parameters on mechanical and metallurgical properties of ferritic 

stainless steel,” The International Journal of Advanced Manufacturing 

Technology, vol. 31.11-12, pp. 1076-1082, 2007. 
[5] A K. Lakshminarayanan, K. Shanmugam, and V. Balasubramanian, 

“Effect of Autogenous Arc Welding Processes on Tensile and Impact 

Properties of Ferritic Stainless Steel Joints, Journal of Iron and Steel 
Research International., vol. 16(1), pp. 62-68, 2009.  

[6] L. Wang, C. Song, F. Sun, L. Li, and Q. Zhai, “Microstructure and 

Mechanical Properties of 12 wt.% Cr Ferritic Stainless Steel with Ti 
and Nb Dual Stabilization,” Materials and Design., vol. 30, pp.  49–

56, 2009. 

[7] Ó. Martín, P. De Tiedra, M. López, M. San-Juan, C. García, F. 
Martín, and Y. Blanco, “Quality prediction of resistance spot welding 

joints of 304 austenitic stainless steel,” Materials & Design., vol. 

30(1) pp. 68-77, 2009.  

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 162



ISMSIT2017 
1

st
 International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Proceedings Book 

(November 2-4, 2017, Tokat, Turkey) 

Symposium homepage: www.ismsitconf.org 

 

 

Bir Çatı Katının Yüzdesel Güneşlenme Süresinin VI-Suite ile Belirlenmesi 

Hakan Aydogan
*
 ve Mehmet Feyzi Özsoy

 

Elektrik ve Enerji Bölümü, Uşak Üniversitesi, Türkiye 
*
(hakan.aydogan@usak.edu.tr)  

 

 

Özet – Bu çalışmanın amacı Uşak Üniversitesi, Teknik ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu binasının çatı katındaki 

kullanılabilir taban alanın anlık ışınım miktarını ve yıllık yüzdesel güneşlenme süresini açık kaynak kodlu yazılımlar 

kullanılarak simülasyon yoluyla belirlemektir. Uşak Üniversitesi, Teknik ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu binası, açık 

kaynak kodlu 3D çizim programı olan Blender kullanılarak çizilmiş ve gerçek konumundaki gibi yönlendirme yapılmıştır. Bir 

Blender eklentisi olan VI-Suite ile binanın çatı katının kullanılabilir taban alanı vi-sensör, diğer bölümler ise vi geometri olarak 

seçilmiştir. Düğüm editörü yardımıyla binanın enlem ve boylam bilgileri girildikten sonra ilgili düğümler kullanılarak taban 

alanın anlık ışınım miktarını ve yıllık yüzdesel güneşlenme süresi, VI-Suite eklentisi kullanılarak belirlenmiş ve üç boyutlu 

olarak gösterilmiştir. İstenilen saat ve gün bilgisi girilerek çatı katının kullanılabilir taban alanı için anlık ışınım miktarı 

hesaplanabilmektedir. Yılın birinci günü ve yerel güneş saati olarak saat 12:00 için güneşin pozisyonu ve çatı katının şekline 

bağlı olarak metrekare başına 600 Watt’a kadar bir ışınımın elde edildiği görülmüştür. İlgili alanın yıllık yüzdesel güneşlenme 

süresi, yıl boyunca güneş elevasyon açının sıfırdan büyük olması şartıyla % 79’a varan bir oran hesaplanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler – VI-Suite, güneşlenme süresi, güneş, ışınım, simülasyon 

 

Determination of Percentile Sunlit Time of a Rooftop using the VI-Suite 

Abstract – The aim of this study is to determine instantaneous irradiance and annual percentile sunlit time on the available 

rooftop floor area of Technical and Social Science Vocational School at Usak University by simulation using open source 

software. The building of Technical and Social Science Vocational School at Usak University has been drawn and rotated as in 

the real location using the Blender which is open source 3D drawing software. The available rooftop floor area has been 

marked as a vi-sensor and the rest has been marked as a vi-geometry using the VI-Suite add-on in the Blender. The location 

info and the related nodes have been connected and set in the note editor to simulate the instantaneous irradiance and annual 

percentile sunlit time on the available rooftop floor area using the VI-Suite add-on. The instantaneous irradiance of the area 

can be calculated through desired hours and days info. The irradiance has been calculated up to 600 Watt per squares meter 

depending on the sun position and building parts for the first day of the year and local solar time on 12:00. The annual 

percentile sunlit time of the area has been calculated up to 79 % in case of the solar elevation angle greater than zero during a 

year. 

 

Keywords – VI-Suite, sunlit, solar, irradiance, simulation 

I. GİRİŞ 

Yenilenebilir enerji üretiminin kesintili ve belirsiz olması, 

güç sistemi operasyonunda ve kontrolünde sıkıntılar 

doğurmakta,  bu durum frekans ve güç akışında 

dalgalanmalara neden olmakta ve çözümü için ileri araştırma 

ve geliştirmeye ihtiyaç duyulmakta ve yenilebilir enerji 

sistemlerindeki değişkenleri tahmin etmek, önemli bir rol 

oynamaktadır [1]. Fotovoltaik (PV) çıkış gücünün 

değişkenliği ve belirsizliği enerji piyasası için önem teşkil 

ettiğinden dolayı PV çıkış gücünün doğru tahmin edilmesi 

gerekmektedir [2]. PV enerji üretimi, doğrudan solar ışınım 

ile ilişkili olduğundan dolayı solar ışınım önemli bir 

parametre olarak görülmektedir [3]. 

Bae ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada destek 

vektör makinası yöntemiyle saatlik solar ışınım tahmini 

yapılmış olup ölçülen değerler ve tahmin edilen değerler 

karşılaştırılmıştır [2]. Melzi ve arkadaşları tarafından yapılan 

bir çalışmada makine öğrenme modeli yöntemiyle saatlik 

solar ışınım tahmini yapılmıştır [4]. Jayawardene ve 

Venayagamoorthy tarafından yapılan bir çalışmada hücresel 

hesaplama ağı yöntemiyle PV santralleri için solar ışınım 

miktarını tahmin etmektedir [1]. Mathiesen ve arkadaşları 

tarafından yapılan bir çalışmada analog metot kullanılarak 

solar ışınım değişkenliğinin tahmini yapılmıştır [5]. 

Watetakarn ve Premrudeepreechacharn tarafından yapılan bir 

çalışmada solar güç santralleri için solar ışınımın tahmini 

yapay sinir ağı ile yapılmıştır [6]. Darbali-Zamora ve 

arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada mikrogrid 

uygulamaları için istatistiksel yaklaşım tabanlı solar ışınım 

tahmini yapılmıştır [7]. Lyu ve arkadaşları tarafından yapılan 

bir çalışmada dalgacık dönüşümü kullanılarak solar ışınım 

tahmini yapılmıştır [8]. Nalina ve arkadaşları tarafından 

yapılan bir çalışmada çok değişkenli regresyon yöntemi 

kullanılarak solar ışınım tahmin edilmiştir [3]. Peng ve 

arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada uydu tabanlı 

solar ışınım tahmini yapılmıştır [9]. Cao ve arkadaşları 

tarafından yapılan bir çalışmada dalgacık analizi ile 

birleştirilmiş yapay sinir ağı kullanılarak solar ışınım tahmini 

yapılmıştır [10]. Orjuela-Cañón ve arkadaşları tarafından 

yapılan bir çalışmada doğrusal ve doğrusal olmayan modeller 
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kullanılarak küresel solar ışınımın çok kısa dönemli tahmini 

yapılmıştır [11]. 

 Sewchurran ve arkadaşları tarafından yapılan bir 

çalışmada çatıya yerleştirilecek PV sistemler için bir fizibilite 

çalışması yapılmıştır [12]. Charan ve Pradeep tarafından 

oluşturulan bir algoritma ile şebekeye bağlı çatı katına 

yerleştirilecek solar sistemler için bir enerji yönetim sistemi 

oluşturuldu [13]. Hindistan’da Mühendislik ve Yönetim 

Enstitüsü’nün çatısına 6 kW’lık bir solar sistem kurulmuştur 

[14]. Sharma ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada 

şebekeden bağımsız çatı için solar PV sistemlerinin 

teknolojik ve ekonomik analizi yapılmıştır [15]. Latif ve 

arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada LİDAR 

kullanılarak coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir sistem ile 

çatılardaki solar PV potansiyellerini tahmin etmişlerdir [16]. 

Bu çalışmada Uşak Üniversitesi, Teknik ve Sosyal Bilimler 

Meslek Yüksekokulu binasının çatı katındaki kullanılabilir 

taban alanın anlık ışınım miktarını ve yıllık yüzdesel 

güneşlenme süresini açık kaynak kodlu yazılımlar 

kullanılarak simülasyon yoluyla belirlenmiştir. 

II. MATERYAL VE METOT 

Uşak Üniversitesi, Teknik ve Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu binası, bedava ve açık kaynak kodlu, bilimsel 

görselleştirme ve analiz için de kullanılabilen bir 3D çizim 

programı olan Blender (Blender Vakfı) [17]  uygulaması 

kullanılarak çizilmiş ve gerçek konumundaki gibi 

yönlendirme yapılmıştır. Güneş yolu ve gölge haritalaması 

yapabilen, Radiance ve EnergyPlus gibi dış uygulamalarla 

beraber ışık ve enerji simülasyonları yapabilen, benzer 

uygulamalara göre minimum donanım ve maliyet bariyerli bir 

Blender eklentisi olan VI-Suite [17, 18] ile binanın çatı 

katının kullanılabilir taban alanı vi-sensör, diğer bölümler ise 

vi geometri olarak seçilmiştir. Şekil 1’de çizilen çatı katı 

görülmektedir. Çatı üzerindeki beyaz alan ışık sensörünü 

göstermektedir. 

Bu çalışmada, Uşak Üniversitesi, Teknik ve Sosyal 

Bilimler Meslek Yüksekokulu binasının çatı katında PV 

sistemi için kullanılabilir Şekil 1’de görülen alan 6x6 

metrelik alt alanlara ayrılmış ve bu alt alanlarda 26x26’lık 

eşit büyüklükteki daha alt alanlara ayrılmıştır. Bu sayede 

simülasyon sonucunda küçük alanların ışınım miktarları ve 

yüzdesel güneşlenme süreleri ayrı ayrı incelenebilmektedir. 

Sensör alanını daha küçük alanlara ayırmak, her bir alanının 

analizi yapılacağından simülasyon süresinin uzamasına neden 

olmaktadır.  

Şekil 1. Çizilen çatı katı ve sensör alanı 

Düğüm editörü yardımıyla ve “VI Location” düğümü 

kullanılarak simülasyonu yapılacak konumun enlem ve 

boylam bilgileri girilmiştir. Bu bilgiler güneş yolu gibi 

matematiksel işlemlerin yapılabilmesi için gerekmektedir. 

Çizilen şekiller, “LiVi Geometry” düğümü kullanılarak 

simülasyon ve analiz için kullanılabilir duruma 

getirilmektedir.  “LiVi Context” düğümü kullanılarak 

yapılacak simülasyonun şartlarını ve anlık simülasyon için 

yılın gün ve saat bilgileri girilmektedir. “LiVi Simulation” 

düğümü girişine “LiVi Geometry” ve “LiVi Context” 

düğümü çıkışları eklenerek simülasyon işlemine 

geçilebilmektedir. Simülasyon süresi, çizilen şekillere, analiz 

türlerine ve bilgisayarın yazılım ve donanım durumuna göre 

kısa zaman veya uzun zaman alabilmektedir. Bu durumda 

simülasyonun doğruluk derecesinden ödün verilerek 

simülasyon süresi kısaltılabilmektedir. Şekil 2’de anlık solar 

ışınım miktarının analizi için gerekli düğümler ve bu 

düğümlerin birbirleriyle bağlantıları görülmektedir.  Çizilen 

çatı katı ve sensör alanı VI-Suite eklentisine uygun materyal 

türü seçildikten sonra “LiVi Geometry” düğümünde “Export” 

butonuna tıklanılmaktadır. “LiVi Context” düğümündeki 

ayarlar yapıldıktan sonra da ilgili düğümdeki “Export” 

butonuna tıklanılmaktadır. Son olarak “LiVi Simulation” 

düğümü kullanılarak istenilen doğruluk derecesi girildikten 

sonra “Calculate” butonuna tıklanılmaktadır. Hesaplama 

işlemi tamamlandığında “VI-Suite Display” sekmesi 

kullanılarak simülasyon ve analiz sonuçlarına 

erişilebilmektedir.

 

Şekil 2. Düğümler ile anlık solar ışınımın VI-Suite simülasyonu 
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Belirlenen sensör alanının yüzdesel güneşlenme süresi 

analizi için Şekil 3’de ki düğümler ve bağlantıları 

kullanılmıştır. 

 

Şekil 3. Düğümler ile yüzdesel güneşlenme süresinin simülasyonu için 
VI-Suite simülasyonu 

Bu çalışmada, sensör alanının yüzdesel güneşlenme süresi 

analizinde tüm yıl boyunca saatlik olarak hesaplama 

yapılması için gerekli değişkenler girilerek. “VI Shadow 

Map” düğümündeki “Calculate” butonuna tıklanılmaktadır. 

Hesaplama işlemi tamamlandığında “VI-Suite Display” 

sekmesi kullanılarak simülasyon ve analiz sonuçlarına 

erişilebilinmektedir. Yüzdesel güneşlenme süresi analizinin, 

güneşin elevasyon açısının sıfırdan büyük olduğu durumlar 

için hesaplandığı görülmüştür. 

III. BULGULAR 

Düğüm bağlantıları sayesinde yılın birinci günü ve yerel 

solar saat ile saat 12:00’de sensör alanının anlık solar ışınım 

miktarı simülasyonun sonucu Şekil 4’de görülmektedir. 

Sensör alanının büyük bir bölümü gölgede kaldığı 

görülmekte ve 600 W/m
2
’ye varan bir solar ışınım 

hesaplandığı görülmektedir. 

 

 

Şekil 4. Sensör alanına gelen anlık solar ışınım miktarı 

Düğüm bağlantıları sayesinde bahsedilen çatı katının 

kullanılabilir yüzey alanının yıllık yüzdelik güneşlenme 

süresi simülasyonun sonucu ve güneşin elevasyon açısının 

sıfırdan büyük olduğu durumlar için %79’a varan bir oranın 

hesaplandığı Şekil 5’de görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 5. Sensör alanının yıllık yüzdesel güneşlenme süresi 

Yıl boyunca yapılan analiz sonucunda saat ve güne bağlı 

yüzde güneşlenme alanı Şekil 6’da görülmektedir. Yaklaşık 

olarak yılın 150. günü saat 11 civarında sensör alanının 

yaklaşık olarak % 100’ünün güneşlendiği görülmektedir. 

 

 

Şekil 6. Sensör alanının yıllık % güneşlenme alanı 

IV. TARTIŞMA 

Bu çalışmada VI-Suite yazılımının 0.4.12 sürümü 

kullanılmıştır. VI-Suite eklentisi kullanılarak yapılan 

analizlerde sensör alanının anlık solar ışınım miktarını da 

hesaplayabildiği anlaşılmaktadır. Eklentinin gelecek 

sürümlerinde saatlik, günlük veya yıllık ortalama solar ışınım 

miktarını da hesaplayabilmesi gerekliliği görülmüştür. Ayrıca 

% güneşlenme süresi hesabına ilaveten güneşlenme süresinin 

saat veya dakika olarak hesap edebilmesi gerekliliği 

görülmüştür. 

V. SONUÇ 

İstenilen saat ve gün bilgisi girilerek çatı katının 

kullanılabilir taban alanı için anlık ışınım miktarı 

hesaplanabilmektedir. Yılın birinci günü ve yerel güneş saati 

olarak saat 12:00 için güneşin pozisyonu ve çatı katının 
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şekline bağlı olarak metrekare başına 600 Watt’a kadar bir 

ışınımın elde edildiği görülmüştür. İlgili alanın yıllık 

yüzdesel güneşlenme süresi, yıl boyunca güneş elevasyon 

açının sıfırdan büyük olması şartıyla % 79’a varan bir oran 

hesaplanmıştır. 

TEŞEKKÜR 

Uşak Üniversitesi’ne (www.usak.edu.tr), Blender Vakfı’na 
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Özet – Bu çalışmanın amacı Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminde kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan 

rüzgâr enerjisi kurulu gücünün, geçmiş 10 yılın normalize edilmiş kurulu güç verileri kullanılarak yapay sinir ağı metodu ile 

2017 yılı için tahminde bulunmaktır. Türkiye’de rüzgar enerjisi kurulu gücünü tahmin etmek için yapay sinir ağı kullanılmıştır. 

Ağın eğitim ve simülasyon denemeleri arasından en iyi sonucu veren 3 girişli,  tek çıkışlı ve bir gizli katmanı olan ileri 

beslemeli geriye yayılımlı bir yapay sinir ağı Matlab yazılımı tasarlanmıştır. Ağın gizli katmanında 100 adet tansig fonksiyonlu 

nöron, çıkış katmanında ise pürelin fonksiyonlu tek nöron kullanılmıştır. 2005-2015 yılları arasında gerçekleşen rüzgâr enerjisi 

kurulu güç verileri, giriş-çıkış değeri olarak kullanılıp yapay sinir ağı eğitilmiştir. Eğitim metodu olarak traingdm seçilmiştir. 

Ağın üç girişi için normalize edilmiş ardışık yılların rüzgâr kurulu güç değerleri, çıkış için bu ardışık yıllardan sonraki yılın 

değerleri kullanılmıştır. 2016 yılında TEİAŞ verilerine göre Türkiye rüzgar enerjisi kurulu gücü 5751.3 MW tır. Türkiye 

elektrik enerjisi 5 yıllık üretim kapasite projeksiyonu (2016-2020) belgesinde yer alan senaryo 1’de % 7.54 sapma ile 5317.3 

MW olarak tahmin etmiştir. Bu çalışmada ise bu değer % 4.53 sapma ile 6011.88 MW olarak tahmin edilmiş olup, 2017 yılı 

için 6277.39 MW olarak tahminde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler – Yenilenebilir enerji, rüzgâr, yapay sinir ağı, tahmin  

Forecasting the Installed Wind Power in Turkey by Artificial Neural 

Network 

Abstract – The aim of this study is to forecast installed wind power which is a one of the renewable energy resources in Turkey 

for the year of 2017 based on artificial neural network method using the normalized last ten-year data. An artificial neural 

network has been carried out to forecast the installed wind power in Turkey. The artificial neural network created by Matlab 

software has been designed as the 3 inputs and one output, one hidden layer and feed forward back propagation properties at 

the end of the trial and error method of the training and simulation. The hidden layer has 100 neurons with tansig activation 

function and the output layer has single neuron with purelin activation function. The artificial neural network has been trained 

using the data consist of the installed wind power in Turkey between the years of 2005-2015. The training method has been 

chosen as the traingdm. The normalized sequential years of the installed wind power data have been applied to the inputs and 

the following year of the installed wind power data has been applied to the output. The installed wind power has been reached 

to 5751.3 MW by the end of 2016 in according to the TEIAS. In the scenario one appearing in the document of production 

capacity projection (2016-2020) published by the EMRA, the installed wind power has been forecasted by the absolute 

deviation of 7.54 % as 5317.3 MW by the year of 2016. This study has forecasted by the absolute deviation of 4.53 % as 

6011.88 MW by the year of 2016 and the 6277.39 MW for the year of 2017. 

 

Keywords – renewable energy, wind, artificial neural network, forecast  

I. GİRİŞ 

Enerji, insanoğlunun varlığını sürdürmesi için gereken 

temel unsurlardan biri haline gelmiştir. Sanayi sektöründe ve 

günlük hayatımızda enerjiye duyulan ihtiyaç, geçmişe kıyasla 

çok fazla artmıştır. Enerji üretimi ve tüketimi ile hayat 

kalitesi, ekonomik gelişme ve sosyal kalkınma arasında 

doğrusal bir ilişki kurulmuştur. Hızla artan nüfus ve teknoloji 

enerjiye olan talebi hızlandırmıştır. Ülkelerde bu artan talebi 

karşılamak için enerji yol haritaları belirlemek zorunda 

kalmıştır [1,2]. Enerji üretiminde kullanılan kaynakların 

kısıtlı olması, fosil yakıtların ülkelerde eşit bulunmayışı ve 

çevreye verdiği zararlar dikkate alındığında; enerji ihtiyacını 

karşılayacak, yerli, çevre dostu ve ucuz bir enerji kaynağına 

sahip olmak ülkelerin ortak bir sorunu olmuştur. Bu 

sebeplerden, enerjiyi verimli bir şekilde kullanmak ve 

alternatif olarak temiz ve milli yenilenebilir enerji 

kaynaklarının değerlendirilmesi enerji talebini karşılamada 

yararlı ve pratik bir yöntem olacaktır [3]. Günümüzde 

yenilenebilir enerji kaynakları yaygın olarak kullanılmaya 

başlanmış olup her geçen gün daha cazip bir yatırım sektörü 

haline gelmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından en 

önemlisi olan rüzgâr enerjisi, teknoloji ve kullanımı ile hızlı 

bir gelişme göstermektedir. Rüzgâr santrallerinde, rüzgârın 

kinetik enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi üretilir. 

Son yıllarda rüzgâr türbinlerinden üretilen elektrik enerjisinin 

birim maliyeti azalmış olup, diğer enerji kaynakları ile 

rekabet edebilir düzeye yaklaşmış ve ayrıca ülkemizde rüzgâr 

santralleri için devlet teşviki ve desteği verilmektedir [4,5].  

2016 yılında Türkiye elektrik enerjisi kurulu gücü geçen yıla 

oranla %6.27 artarak 77737 MW olup 272.56 TWh elektrik 

üretimi ve 277.52 TWh elektrik tüketimi gerçekleşmiştir. 

Kurulu güç içerisinde doğal gaz santrallerinin payı %32.77, 

hidroelektrik santrallerin payı %34.32, linyit santrallerin payı 
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% 11.92, rüzgar santrallerinin payı %7.39 olarak 

gerçekleşmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam 

kurulu güç içerisindeki payı %43.41 olurken termik kurulu 

gücün oranı ise %56.59 olarak gerçekleşmiştir [6]. 

Şenol ve Musayev çeşitli rüzgar türbinleri ile yapay sinir 

ağları modeli oluşturarak rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 

tahmini yapmıştır [7]. Azadeh ve diğerleri İran’da 

yenilenebilir enerji tüketim tahmini için yeni bir YSA modeli 

önermiş ve bu model ile geleneksel tahmin modellerini 

karşılaştırmıştır [8]. Kaya ve diğerleri Kastamonu ili için 

çeşitli rüzgar türbin verileri ile iki farklı model oluşturularak 

rüzgar gücü potansiyelinin tahmininde bulunmuşlardır [9]. 

Rüzgar hızı, kurulu gücü ve üretim tahmini ile ilgili birçok 

çalışma mevcuttur [10-14]. 

Bu çalışmada Türkiye’de 2017 yılında rüzgar enerjisi 

kurulu gücü, ileri beslemeli geriye yayılımlı YSA ile tahmin 

edildi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) verileri 

ile karşılaştırılmıştır.  

II. MATERYAL VE METOT 

Yapay sinir ağları (YSA), beyin fonksiyonlarından 

esinlenilerek deneme yolu ile biyolojik sinirlerin 

genelleştirilmiş matematiksel modelidir [15]. YSA'lar 

görüntü tanıma, tanımlama, sınıflandırma, konuşma, görme 

ve kontrol sistemleri gibi birçok farklı uygulamada karmaşık 

problemleri çözmek için başarıyla kullanılan zeki sistemlerdir 

[16]. YSA, olayların örneklerini inceleyerek bilgiler toplar. 

İnceleme sonucu olaylar hakkında genellemeler yaparak hiç 

karşılaşmadığı benzer vakaların çözümünde, kendine 

öğretilen bilgileri kullanıp o vakalara yönelik yakın 

tahminlerde bulunur. Mevcut problemin çözümünde 

danışmalı öğrenme metodundan ileri beslemeli geriye 

yayılımlı YSA kullanılmıştır. YSA temel olarak üç 

katmandan oluşur, bunlar girdi katmanı, çıktı katmanı ve 

çoğu zaman bir veya iki gizli katmanlardır. Tasarımı 

yapılacak problemin türüne bağlı olarak katmanların her biri 

farklı sayılardaki nöronlarla oluşturulur. Şekil 1’de yapay bir 

nöronun matematik modeli görülmektedir [17,18]. 

 

 

 Şekil 1. Yapay bir nöronun yapısı [19] 

Bir yapay sinir ağının geriye yayılım algoritmasıyla, ağdan 

beklenen çıktı ile üretilen çıktı farkının yani hatanın en aza 

indirgenmesi amaçlanır. İleri beslemeli Yapay sinir ağı 

hesaplanmasında, giriş katmanına gelen girdi verileri ağırlık 

matrisleri aracılığı ile düzenlenip çıktı değerleri bulunur. 

Ardından eğitim algoritmasına göre, ağ çıkışı ile gerçek çıkış 

arasında kalan fark yani hata tekrar geriye doğru yayılarak ağ 

ağırlıkları yeniden düzenlenir. Bu işlem, ağdan istenilen çıktı 

elde edilene kadar devam eder [20]. 

Eğitim aşamasında; giriş ve hedef değerleri için çeşitli 

model algoritmalarından biri seçilip “q” katmanında bulunan 

j’ler için ileri yönde çıkış değerleri denklem 1’e göre 

hesaplanır. Burada    
 
, q. katmandaki i birim çıktı 

sonucudur. 
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(q-1). katmanlardaki i birimini q. katmandaki j birimine 

bağlayan       ağırlıkları denklem 4 ve denklem 5’de 

verilmiştir. 
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Hata payı önceden belirlenmiş sıfıra yakın bir sayıya 

indirgenene kadar her adımdaki hesaplamalar tekrarlanır. 

Hata istenilen değere kadar minimize edildiğinde ise ağın 

öğrenmesi tamamlanır [21]. 

Farklı boyutlardaki yapay sinir ağı eğitimi ve simülasyonu 

sonucunda en iyi sonuç veren ağ 3 girişli ve bir çıkışlı tek 

gizli katmanı olan ağ oluşturulmuştur. Şekil 2’de oluşturulan 

ağın topolojisi ve özellikleri görülmektedir. 

 

 

Şekil 2. Yapay sinir ağın topolojisi 

Ağın gizli katmanında 100 adet tansig fonksiyonlu nöron, 

çıkış katmanında ise pürelin fonksiyonlu tek nöron 

kullanılmıştır. Eğitim metodu olarak traingdm seçilmiştir. 
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Tasarlanan yapay sinir ağının eğitimi için gerekli olan giriş 

ve çıkış değerleri, rüzgar kurulu gücünün son 10 yılı baz 

alınarak oluşturuluştur. Ağın üç girişi için ardışık yılların 

rüzgar kurulu güç değerleri (MW), çıkışı için ise bu ardışık 

yıllardan sonraki yılın rüzgar kurulu güç değerleri 

uygulanmıştır. Bu değerler Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1. Giriş ve çıkış değerleri  

i1 i2 i3 o 

59 146.3 363.7 791.6 

146.3 363.7 791.6 1320.2 

363.7 791.6 1320.2 1728.7 

791.6 1320.2 1728.7 2260.5 

1320.2 1728.7 2260.5 2759.6 

1728.7 2260.5 2759.6 3629.7 

2260.5 2759.6 3629.7 4503.2 

 

Oluşturulan yapay sinir ağının bu sayısal değerleri 

anlamasını sağlamak için değerler Tablo 2’de görüldüğü gibi 

normalize edilmiştir. 

Tablo 2. Normalize edilmiş değerleri  

i1 i2 i3 o 

0.008429 0.0209 0.051957 0.113086 

0.0209 0.051957 0.113086 0.1886 

0.051957 0.113086 0.1886 0.246957 

0.113086 0.1886 0.246957 0.322929 

0.1886 0.246957 0.322929 0.394229 

0.246957 0.322929 0.394229 0.518529 

0.322929 0.394229 0.518529 0.643314 

 

Ağın eğitim parametreleri Şekil 3’de verilmektedir.  

 

 

Şekil 3. Yapay sinir ağının parametreleri 

Daha sonra ağın eğitimi işlemi başlatılmıştır. Şekil 4’de 

görüldüğü gibi eğitim, ortalama karesel hata (mse) 

performansına göre 471 iterasyonda tamamlanmıştır.  

 

 

Şekil 4. Yapay sinir ağının parametreleri 

Ağın eğitim işlemi tamamlandıktan sonra test için ağın 

daha önceden görmediği 2016 yılı verisinin tahmini yapılmak 

istenmiştir. Bu işlem için ağa 2013, 2014 ve 2015 yılı rüzgar 

kurulu gücün normalize değerleri verilmiş ve çıkışından 

normalize bir değer elde edilmiştir. Bu normalize değerler 

daha sonra gerçek değerlerine dönüştürülmüştür. Bu 

değerlerler Tablo 3’de görülmektedir. 

Tablo 3.  2016 yılı tahmini için normalize edilmiş değerleri 

 
2013 2014 2015 2016 tahmin 

Normalize 0.394229 0.518529 0.643314 0.85884 

Gerçek (MW) 2759.6 3629.7 4503.2 6011.88 

III. BULGULAR 

Ağın 2016 tahmini, gerçekleşen 2016 rüzgar kurulu güç ve 

senaryo 1 e göre 2016 projeksiyonu ve hesaplanan mutlak 

hatalar Tablo 4’de görülmektedir. 

Tablo 4. 2016 yılı rüzgar kurulu gücü (MW) ve tahmin sonuçları 

2016 Rüzgar kurulu gücü (MW) 

gerçekleşen ağın tahmini senaryo 1 projeksiyonu 

5751.3 6011.88 5317.3 [6] 

 

Mutlak sapma 

% 4.530 

Mutlak Sapma 

% 7.546 

 

Ağın 2017 tahmini için 2014-2015 ve daha önceden ağın 

tahmin ettiği 2016 rüzgar kurulu güçlerinin normalize 

değerleri ağa verilmiş ve 2017 yılının rüzgar kurulu gücü 

tahmin edilmiştir. Bu değerler Tablo 5’de görülmektedir. 

Tablo 5. 2016 yılı rüzgar kurulu gücü (MW) ve tahmin sonuçları 

 
2014 2015 

2016 

tahmin 

2017 

tahmin 

normalize 0.518529 0.643314 0.85884 0.89677 

Gerçek 

(MW) 
3629.7 4503.2 6011.88 6277.39 

IV. SONUÇ 

2016 yılında TEİAŞ verilerine göre Türkiye rüzgar enerjisi 

kurulu gücü 5751.3 MW tır. Türkiye elektrik enerjisi 5 yıllık 

üretim kapasite projeksiyonu (2016-2020) [6] belgesinde yer 

alan senaryo 1’de % 7.54 sapma ile 5317.3 MW olarak 

tahmin etmiştir. Bu çalışmada ise bu değer % 4.53 sapma ile 
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6011.88 MW olarak tahmin edilmiş olup, 2017 yılı için 

6277.39 MW olarak tahminde bulunulmuştur.  
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Özet – Bilgi toplumuna geçişin en önemli belirleyicilerden biri olan teknolojik gelişmeler küresel düzeyde sosyo-ekonomik 

dönüşümlere neden olmuştur. Özellikle firmaların üretimde kullandıkları emek faktörü teknolojik gelişmelerden oldukça 

etkilenmiştir. Teknolojik gelişmeler emeğin hem ikamesi hem de tamamlayıcısı olması nedeniyle nitelikli işgücüne olan 

ihtiyaç giderek arttırırken, niteliksiz işgücünü giderek açığa çıkarmaktadır. Dolayısıyla teknolojinin en önemli girdisi olan Ar-

Ge harcamalarındaki değişimin, sektörel düzeyde istihdamı etkileyip etkilemediğini ve yönünü tespit etmek çalışmanın 

amacını teşkil etmektedir. 

Çalışmada Ar-Ge harcamaları, tarım, sanayi ve hizmet sektöründe istihdam oranları değişken olarak belirlenmiştir. Veriler 

1996 ile 2014 dönemini kapsamaktadır. Verileri basit regrasyon modeli ile analiz edilmiştir. 

Ar-Ge harcamaları ile tarım, sanayi ve hizmet istihdam oranları arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Tarım 

sektöründeki istihdam oranı ile Ar-Ge harcamaları arasında ters yönlü, sanayi ve hizmet sektörü istihdam oranları ve Ar-Ge 

harcamaları arasında ise doğru yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler – İstihdam, Basit Regresyon modeli, Ar-Ge Harcamaları 

 

Effect of R&D Expenditures on Employment  

Abstract – Innovations, which are one of the most important identifiers of pass to information society, have caused 

socio-economic transformations on global level. Especially labour factor, which companies use in production, have 

been affected by innovations. On the grounds that it is both substitution and supplement, innovations increase 

requirement that is qualified labour and leave unskilled labour without job. Purpose of research is whether 

variations of R&D expenditures, which are the most important input of technology, affect labour on sectorial basis 

and determine its aspect. 

In the study, R & D expenditures, employment rates in agriculture, industry and service sectors were used as 

variables. The data cover the period from 1996 to 2014. The data were analyzed by simple regression model. 

Results of analysis has been detected that R&D expenditures have significant relation with agricultural, 

industry and tertiary sectors. It has detected that employment ratio of agricultural sector and R&D 

expenditure has negative relation, industry and tertiary sector and R&D expenditure has positive relation. 
 

Keywords – Employment, Simple Regression Model, R&D Expenditure 

 

I. GİRİŞ 

Teknoloji; mal ve hizmet üretimi için gerekli yöntemin, 

metotların bulunması, geliştirilmesi ya da pratik sorunların 

çözümüne yönelik uygulamalı teknik bilgilerin bütünüdür[1]. 

Teknolojik gelişmenin en önemli girdisi Ar-Ge 

harcamalarıdır. Ar- Ge sonucunda bilgi, katma değeri yüksek 

somut ürünlere dönüşmektedir. Üretim sürecinde kullanılan 

teknolojik gelişime, firmaların verimliliğini maliyetlerini, 

karını ve istihdam yapısını etkilemektedir.  

Firmaların Ar-Ge harcamaları, üretimde kullandıkları 

teknolojik düzey ve sahip oldukları istihdamın yapısı 

arasındaki ilişki ekonomistlerin ilgi duydukları en önemli 

konular arasında yer almaktadır. 

Teknolojik gelişme Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde 

tarım sektöründe istihdam oranını düşürürken, sanayi ve 

hizmet sektörlerinde istihdam oranını artırmaktadır. Bunun en 

önemli nedeni, sanayi ve hizmet sektörünün tarım sektörüne 

nispetten daha nitelikli işgücüne duyulan ihtiyaçtır. 

Teknoloji; kullanımdan kalkmış, kullanılan, hedeflenen ve 

gözlemlenen teknoloji şeklinde tasnif edilmektedir [2]. 

Kullanımdan kalkmış teknoloji; kullanılmayan, ancak yeni 

teknolojiler geliştirmek ve tecrübe için dikkate alınabilecek 

teknolojilerdir. Kullanılan teknoloji: günlük hayatta 

kullanımda olan, sahip olunan (veya olunmayan) 

teknolojilerdir. Hedeflenen teknoloji; yakın gelecekteki 

ihtiyaçlar doğrultusunda, sahip olunması ve kullanıma 

alınması düşünülen teknolojilerdir. Bazı ülkelerin bir kısım 

silah sistemlerine ilişkin teknoloji transferleri bu kapsamda 

değerlendirilmektedir. Gözlemlenen teknoloji ise fiziksel bir 

ürün olarak gözlemlenebilen, etkileri algılanabilen ama henüz 

sahip olunmamış teknolojilerdir. Sahibine stratejik ve 

ekonomik rekabet gücü kazandıran bu teknoloji türü ile 
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gelişmekte olan ülkeler geliştirme sürecinde değil, kullanım 

aşamasında tanışmaktadırlar. 

Teknolojik gelişmenin istihdam üzerindeki etkisi 

belirsizdir. Bir yandan, işgücü verimliliğini arttırarak kârı 

attırmakta ve yeni işler yaratmakta, diğer yandan ise kârlı 

birçok işi yok etmektedir. Sonuç olarak teknolojik gelişme 

kimsenin önceden öngöremeyeceği bir biçimde yaratıcı veya 

yıkıcı olmaktadır [2]. 

Teknolojinin istihdama etkisi konusunda üç görüş (iyimser, 

karamsar, dengeleyici) mevcuttur. İyimser görüşe göre yeni 

teknolojiler hem istihdamı hem de çalışma hayatının 

kalitesini olumlu etkilemektedir. Bu görüşü benimseyenler 

üretimde ileri teknolojiyi kullanan Japonya’yı örnek 

göstermektedirler. İyimserlere göre, yeni teknolojinin 

kullanılması değil kullanılmaması işsizliğe yol açacaktır. 

Ayrıca göre yeni teknolojiler işsizliğe yol açsa da yeni 

teknolojilerin ortaya çıkaracağı verimlilik ve refah artışı 

yanında bunların fiyat veya talep üzerinde gerçekleşmesi 

beklenen olumlu etkileri ve yeni ürünler, yeni pazarlar, yeni 

endüstriler yeni istihdam olanakları yaratacaktır. Karamsar 

görüşe göre ise yeni teknolojiler işsizliğe yol açmaktadır. 

Emeğin yerine makinanın ikame edilmesinin işsizliği 

arttıracağını belirtmektedirler. Ayrıca bu yazarlar bilgi işlem 

teknolojisinin maliyeti hızla azalırken, emek maliyetinin 

artmaya devam etmesinin bu eğilimi sürdürmesinden endişe 

etmektedirler. Son görüş olan dengeleyici görüşe göre ise, 

gelişmenin etkisi bu gelişmeden yararlanan insanların onu 

kullanış amaç ve tarzına bağlı olmaktadır. Bundan dolayı 

teknolojinin mutlaka bir yönde etki göstereceğini ifade etmek 

doğru olmayacaktır. İlk iki düşünceyi dengelemeye çalışan 

bu düşünürlerin görüşlerine göre, yeni teknolojiler istihdamı 

miktar ve yapı olarak etkilemekle birlikte teknolojik değişme 

ile istihdam arasında doğrudan ilişki kurmak kolay 

değildir[3]. Ayrıca işgücünün teknolojik değişimle birlikte 

“vasıf kazanması” ve “vasıf kaybetmesi” yönünde iki ayrı 

tezde mevcuttur[2]. 

Çalışmanın sorunsalını, Ar-Ge harcamalarınızdaki 

değişimin, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin istihdamını 

etkileyip etkilemediği ve etkiliyorsa ne yönde etkilediği 

sorusu oluşturmaktadır. 

II. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Literatürde teknolojik gelişme, Ar-Ge harcamaları ve 

istihdam yapısındaki değişime ilişkin yapılmış yerli (Taymaz, 

1997; Alçın, 2006; Sayın, 2010; Savuk, 2014) ve yabancı 

(Gali,1996; Wulonggu ve Lee, 1999;  Trehan, 2003; Ark, 

Frankema ve Duteweerd, 2004; Basu, Fernald ve Kimball, 

2004) çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmaların bir kısmında 

regresyon analizi gibi ekonometrik analizler kullanılırken, bir 

kısmında da anket uygulaması sonucu elde edilen veriler 

çeşitli istatistiki programlar kullanılmıştır.  

Taymaz (1997), Türk imalat sanayiinde teknolojik değişme 

ve istihdam başlıklı çalışmasında, 1988-1992 dönemi 

verilerini kullanarak eş-anlı denklem modeli kurmuştur. 

Modelde, satış hasılatı, mamül mal stokları, sermaye, işgücü, 

enerji, hammadde değişken olarak belirlenmiş; zaman ise 

modele kukla değişken olarak ilave edilmiştir[4]. Araştırma 

sonucunda teknoloji ve istihdam arasında negatif bir ilişkinin 

olduğu saptanmıştır. Alçın (2006), teknolojik yenilik-emek 

ilişkisi ve emeğin teknolojik algısı başlıklı çalışmasında, 

teknolojinin istihdam üzerinde negatif etki oluşturduğunu 

ifade etmiştir. Özellikle teknolojinin zihinsel emeğe olan 

ihtiyacın azalmasına neden olduğu görülmüştür[2]. Sanayi 

sektöründen hizmet sektörüne kayma olduğu belirtilmiştir. 

Bu olumsuz etkinin ortadan kaldırılması için fordist üretim 

sistemine yaklaşmak ve politikaların bu yönde geliştirilmesi 

gerektiği önerilmiştir. Sayın (2010), 1990’dan sonra 

Türkiye’de teknolojik değişimin istihdama yansımasını 

belirlemek amacıyla yapmış olduğu araştırmada 1990-2008 

yılı verilerini kullanarak VAR analizi uygulanmıştır.  

Çalışmanın modeline teknoloji, tarım isgücü oranı, sanayi 

işgücü oranı, hizmet işgücü oranı ve Ar-Ge harcamalarının 

GSYİH’deki oranı değişken olarak dahil etmiştir[1]. 

Çalışmada tarım ve sanayi sektörlerinde istihdam kayıpları 

yaşandığı ve bu kayıpların hizmet sektörüne yöneldiği 

görülmüştür. Savuk (2014), teknolojinin emek kullanımı 

üzerindeki etkisi ve teknoloji-işsizlik ilişkisi adlı 

çalışmasında Kocaeli ilinde yer alan lastik sektörüne bağlı 

şirketler üzerine bir uygulama gerçekleştirmiştir. Araştırma 

sonucunda, teknolojinin, işsizlik üzerinde dolaylı bir etkiye 

sahip olduğu ve temel aktör olmadığı sonucuna varılmıştır[3]. 

Gali (1996) çalışmasında, G7 ülkelerinin (Kanada, Fransa, 

Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, Amerika) verilerini 

kullanarak, üretkenlik ve istihdam arasındaki değişimleri, 

teknoloji ve teknolojik harici talep şoklarına göre 

değerlendirilmiştir. Ülkelerdeki ağırılıklı görülen sonuçlar; 

talep şoklarıyla pozitif hareketlilikle dengelenen verimlilik ve 

istihdam arasında, teknolojik şoklar nedeniyle negatif bir 

ilişki gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra etki tepki analizi, 

pozitif bir teknolojik şoka karşılık istihdamda sürekli bir 

azalma yönünde olduğu görülmüştür[5]. Wulonggu ve Lee 

(1999), bilgi teknolojileri ve emek verimliliği arasındaki 

artışı belirlemek amacıyla Kanada ve Birleşik Devletlerde 

ampirik bir çalışma yapmıştır. Çalışmada; işçi girdisi 

büyümesi, bilgi teknolojileri yatırım oranı, bilgi teknolojileri 

olmayan yatırım oranı, Ar-Ge yatırım oranı, yerli Ar-Ge 

dışsal ekonomileri, bilgi teknolojileri ile şekillenmiş yerli Ar-

Ge dışsal ekonomileri, bilgi tekolojisi olmayanlarla 

şekillenmiş yerli Ar-Ge dışsal ekonomileri, uluslararası Ar-

Ge dışsal ekonomileri, bilgi teknolojileri ile şekillenmiş 

uluslararası Ar-Ge dışsal ekonomileri, bilgi teknolojileri 

olmayanlarla ile şekillenmiş uluslararası Ar-Ge dışsal 

ekonomileri değişkenlerinnin 1970-1990 yılları arası verileri 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, bilgi teknolojilerinin 

emek verimliliğini artırdığı tespit edilmiştir[6]. Trehan (2003) 

iş arama kuramını test etmek amacıyla yapmış olduğu 

araştırmada pozitif teknolojik şokların işsizliği azalttığını 

ifade etmiştir. Ayrıca yüksek eğitimli çalışanların işsizlik 

oranlarının düşük eğitimli çalışanlara göre daha çok azaldığı 

yönünde bulgular da elde edilmiştir[7]. Ark, Frankema ve 

Duteweerd (2004) çalışmasında, verimlilik ve istihdam artışı 

arasında negatif yönlü bir ilişkinin olup olmadığını 

araştırmak amacıyla 66 ülkenin 1980-2000 yıllarına ait 

verilerini karşılaştırmıştır. Sonuçlara göre, 1990’lı yıllarda 

1970 ve 1980’li yıllarına göre verimlilik ve istihdam arasında 

daha güçlü pozitif bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir, fakat 

genel anlamda, verimlilik ve istihdam artışı arasında bir 

negatif ilişki varlığı ortaya konmuştur. BİT (Bilgi İşlem 

Teknolojileri)’lerinin düşük ve orta düzeydeki yetenekleri 

olan istihdamı kullanmaya yönelik bir teknoloji olduğu kabul 

edilmesine rağmen, son teknolojik değişimlerin, düşük 

düzeyde yetenekli istihdama olan talebi azaltma eğiliminde 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır[8]. Basu, Fernald ve Kimball 

(2004) çalışmasında, teknolojik gelişmenin, kısa dönemde 

sermaye ve emek istihdamını nasıl etkilediğini araştırmıştır. 

Solow artığı yönteminden yararlanarak, Toplam Faktör 
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Verimliliği (TFV)de teknolojik olmayan etkiler kontrol 

edilerek yeni düzenlenmiş TFV serisi kurmuştur. 1949-1969 

yıllarına ait ABD iki dijitli imalat sanayi veri setini 

kullanarak, kısa dönemde teknolojik gelişmelerin önemli 

boyutta girdi kullanımı ve konut dışı yatırımları azalttığı, 

çıktının ise çok küçük oranda değiştiği sonucuna ulaşmıştır. 

Reel iş çevrimleri kuramı’nı ve yeni keynesyen modelleri test 

etmek içim yapılan deneysel çalışmalar, kısa dönemde fiyat 

yapışkanlıkları nedeniyle verimlilikteki artışın istihdam 

düzeyinde azalışlara neden olduğu yönünde uzlaşılmıştır. 

fakat, uzun dönemde, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan 

nitelikli emeğe olan talepte artış olduğu da bulgular 

arasındadır[9]. 

III. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Çalışmada kullanılan veriler regresyon ile analiz edilmiştir. 

Regresyon analizi, bağımlı değişken Y ile bağımsız değişken 

X arasındaki ilişkiyi tanımlama ve bu ilişkinin derecesini 

hesaplamayla ilgilidir [10]. Basit regresyon modeli tek 

bağımsız değişken ile tek bir bağımlı değişken arası ilişkiyi 

inceler. 

Bağımlı ve bağımsız değişken Y= f(X) fonksiyonel 

ilişkisiyle gösterilir. Y, X’in bir fonksiyonudur. Bu durumda 

X’ deki değişmeler Y’yi etkilemekte demektir. Aşağıdaki 1 

ve 2 no’lu denklemlerde bu kapalı fonksiyon ilişkisi, açık 

fonksiyon ilişkisi haline getirilerek gösterilmiştir: 

  

Y = b0 + b1 X                      (1) 

 Y = b0 + b1 X + u                 (2) 

 

Burada b0 katsayısı, X = 0 olduğunda Y’nin sahip olacağı 

değeri ve b1 katsayısı ise, X’ te meydana gelecek bir birimlik 

değişme karşısında Y’de kaç birimlik bir değişme olacağını 

gösterir. b0, basit sabit terim veya kesişme noktası katsayısı 

olarak; b1 ise regresyon parametresi veya katsayısı olarak 

adlandırılmaktadır. Yukarıdaki eşitliklerden birincisi kesin 

(determenistic) veya matematiksel ilişki, ikincisi de olasılıklı 

(probabilistic, stochastic) veya istatistiksel ilişki olarak 

adlandırılmaktadır [10]. Regresyon modeli kurulduğunda 

modelin anlamlı olup olmadığını veya anlamlı ise bu ilişkinin 

gerçekçiliğinin derece güçlü olduğunu anlayabilmek için belli 

ölçümler bulunmaktadır. Bu çalışmada da aynı yöntemler 

kullanılmıştır. Birinci olarak modelin gerçekçilik derecesini 

anlamak amacıyla determinasyon katsayısına bakılmıştır, 

daha sonrasında değişkenlerin anlamlılık derecesinin 

ölçülmesi için t istatistik testi, en nihayetinde modelin 

bütünün anlamlılık derecesini ölçmek için F-istatistik testi 

yapılmıştır. 

 

Determinasyon katsayısı yöntemi modellerin 

gerçekçiliğinin belirlenmesi için en çok kullanılan 

yöntemlerden biri olup 0 ve 1 arası değerler alır. 𝑅2=1 ise 

bağımlı değişkendeki değişmelerin tamamının, bağımsız 

değişkenlerde meydana gelen değişmelerden 

kaynaklandığını, 𝑅2 = 0 ise iki değişkenler arasında bir ilişki 

olmadığı anlamına gelmektedir. 

t-istatistik testinin yapılma amacı ise tahmin Modelinin 

değişken katsayılarının anlamlı olup olmadıklarını test 

etmektir. t- testi tahmin edilen parametrelerin bireysel olarak 

sıfırdan farklı olup olmadığının veya belirli bir değerden 

farklı olup olmadığının test edilmesi amacıyla 

kullanılmaktadır. t-testi çift yönlü veya tek taraflı olarak 

yapılabilir. Hipotezleri aşağıda gösterildiği gibi kurulur [11]: 

 

 -Çift taraflı test için; 

 H0: βi = 0 

 H1: βi ≠ 0 

 

 -Tek taraflı hipotez için; 

 -Sağ taraflı t- testi  

 H0: βi ≤ 0 

 H1: βi > 0 

 -Sol taraflı t- testi 

 H0: βi ≥ 0 

 H1: βi < 0 

 

Karar aşamasında tablo değeri hesaplanan değerden büyük 

ise temel hipotez (𝐻0) kabul edilir. Küçük ise alternatif 

hipotez (𝐻1) reddedilir. Diğer bir açıdan yaklaşılacak olursa 

hesaplanan değerlerin mutlak değeri tablo değerinden büyük 

ise alternatif hipotez reddedilir. 

F- testi parametrelerin topluca anlamlılığının test 

edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. F testinde sabit terim 

teste dâhil edilmez. Test sonucuna göre değişken 

katsayılarının anlamlı olup olmadıklarına karar verilir. Tek 

taraflı test mümkün değildir. Çift taraflı test kullanılır. 

F- testinde sabit terim dışında kalan bütün parametre 

değerleri test edilmektedir. Regresyon modelcide bir bütün 

olarak parametrelerin sıfıra eşit olup olmadıkları çift taraflı 

test edilerek anlamlılık seviyesi incelenmektedir [11]. F-

testinde Hipotez aşağıdaki gibi kurulur [11]; 

 

 H0: βi = 0 

 H1: βi ≠ 0  

 

Karar aşamasında tablo değeri hesaplanan değerden büyük 

ise alternatif hipotez (H0) kabul edilir. Tersi durumda temel 

hipotez (H0) reddedilir. Diğer bir deyişle hesaplanan, tablo 

değerinden küçük ise alternatif hipotez reddedilir. 

Yukarıda anlatılan yöntemler tek tek model üzerinde 

incelendikten sonra bir değerlendirme yapılmıştır.  

Çalışmada, Ar-Ge yatırımlarının, tarım, sanayi ve hizmet 

sektörü istihdamına etkisi araştırılmıştır. Dolayısıyla veriler 

1996-2014 yılları arasında tarım, sanayi ve hizmet sektörü 

istihdam oranları ile Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki 

payıından oluşmaktadır. Veriler yıllık olup Dünya 

Bankasının veri tabanından alınmıştır. Çalışmada kullanılan 

veri seti Tablo 1’de görülmektedir.  
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Tablo 1. Veri Seti 

Yıllar Tarım İstihdamı 
Sanayi 

İstihdamı 

Hizmet 

İstihdamı 

Ar-Ge 

Harcamaları 

(GSYH İçindeki 

Payı) 

1996 42,85 22,90 34,27 0,45 

1997 40,76 24,12 35,13 0,49 

1998 40,54 23,61 35,85 0,37 

1999 41,43 22,76 35,81 0,47 

2000 36,00 23,98 40,02 0,48 

2001 37,58 22,70 39,74 0,54 

2002 34,92 23,00 42,07 0,53 

2003 33,88 22,76 43,37 0,48 

2004 33,96 23,02 43,01 0,52 

2005 29,45 24,75 45,80 0,59 

2006 24,06 26,77 49,17 0,58 

2007 23,48 26,75 49,77 0,72 

2008 23,67 26,81 49,52 0,73 

2009 22,95 25,30 51,75 0,85 

2010 23,70 26,22 50,07 0,84 

2011 24,16 26,46 49,38 0,86 

2012 23,56 26,03 50,42 0,92 

2013 22,92 26,39 50,69 0,94 

2014 21,09 27,86 51,06 1,01 

Kaynak: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-

development-indicators 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere Ar-Ge harcamalarının 

GSYİH içindeki payı, sanayi ve hizmet istihdam oranı 

artarken, tarım sektöründe istihdam oranı azalmıştır.  

IV. MODEL VE DEĞERLENDİRME 

Çalışmada üç adet basit regresyon modeli kurulmuştur. 

Modeller sırasıyla tarım istihdamı ve Ar-Ge harcamaları, 

sanayi istihdamı ve Ar-Ge harcamaları ve hizmet istihdamı 

ve Ar-Ge harcamaları arasındaki ilişkileri incelemektedir. Bu 

modellerde hizmet, sanayi ve hizmet istihdam oranları 

bağımlı değişken iken Ar-Ge harcamaları bağımsız 

değişkendir. Her modelde çift taralı logaritma alınmıştır. 

Araştırmada E-views 7 programı kullanılmıştır. Model 

sonuçları aşağıdaki şekillerde sırasıyla gösterilmiş ardından 

değerlendirme sonuçları yapılmıştır. Bütün modellerin t ve F 

istatistik testleri anlamlı çıkmıştır.  

 

 
Şekil 1. Ar-Ge Harcamalarının Tarım Sektörü İstihdam Oranına Etkisi 

 
 

 

 

 
Şekil 2. Ar-Ge Harcamalarının Sanayi Sektörü İstihdam Oranına Etkisi 

 

 
Şekil 3. Ar-Ge Harcamalarının Hizmet Sektörü İstihdam Oranına Etkisi 

 

Ar-Ge yatırımları ve tarım istihdamı oranı arasında ters 

yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. R2 değerinin 0,84 olması bu 

ilişkinin kuvvetli olduğu anlamına gelmektir. Esneklik değeri 

-0,77’i göstermektedir bu durum Ar-Ge harcamalarının 

GSYİH içindeki payındaki %1 bir artış tarım istihdamı 

oranında %0,77 oranında bir azalış meydana getireceğini 

göstermektedir. 

Ar-Ge yatırımları ve sanayi istihdamı oranı arasında doğru 

yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. R2 değeri 0,68, 

esneklik 0,19 çıkmıştır. Dolayısıyla Ar-Ge harcamalarının 

GSYİH içindeki payındaki %1 bir artış sanayi istihdamı 

oranında %0,19 oranında bir artış meydana getireceğini 

göstermektedir. 

Ar-Ge yatırımları ve hizmet istihdamı oranı arasında doğru 

yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. R2 değeri 0,77 

olması bu ilişkinin kuvvetli olduğu anlamına gelmektir. 

Esneklik değeri 0,42olup dolayısıyla Ar-Ge harcamalarının 

GSYİH içindeki payındaki %1 bir artış hizmet istihdamı 

oranında %0,42 oranında bir artış meydana getireceğini 

göstermektedir. 

V. SONUÇ 

Araştırma sonucunda Ar-Ge harcamaları ile tarım, sanayi 

ve hizmet istihdam oranı arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmüştür. Bu ilişkiler arasında tarım istihdamı ile Ar-Ge 

harcamaları arasında ters yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır, 

sanayi ve hizmet sektörü istihdam oranları ve Ar-Ge 

harcamaları arasında doğru yönlü bir ilişki olduğu sonucuna 

varılmıştır. Ayrıca Ar-Ge harcamalarının tarım sektöründeki 

istihdama olan etkisinin, sanayi ve hizmet sektöründeki 

istihdama etkisine oranla daha fazla olduğu görülmüştür. 
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Abstract – Fins are basic structures which can be easily added to many engineering designs to improve heat transfer from hot 

surfaces. The addition of a fin to a particular heated surface can significantly increase the cooling at no extra cost. In some cases, 

standard fin structures are required to be optimized due to drawbacks of the application such as limited space and mass. 

Accordingly, the determination of appropriate fin material has crucial importance. In this study, selection of fin material for an 

optimized fin geometry through longitudinal perforations is evaluated systematically by using common decision tool called 

Analytical Hierarchy Process (AHP). The success of using AHP technique is revealed by using common heat engineering 

materials. It has been shown that, no single option is present for material selection. As a conclusion, a standard decision procedure 

to determine appropriate fin material can be implemented and alternatives schemes can be investigated.   

 

Keywords – Extended surface, AHP, heat transfer, decision, passive cooling. 

I. INTRODUCTION 

The material selection at the manufacturing process is one 

of the most important parts in engineering applications [1]. 

Optimum design should be sought by a designer to accomplish 

an efficient system. At the material selection step, several 

parameters are getting really important such as operating 

temperature, cost, availability, manufacturability, weight and 

space. An optimization problem arises during the heat transfer 

applications when fins are used. Fins are extremely helpful 

structures in augmenting the heat transfer from hot surface to 

the surrounding flow by increasing the effectiveness of the 

surface [2]. For the cooling of many devices such as engines, 

electronic circuits, heat exchangers, solar collectors and 

turbine blades [3, 4]. Thus, fins are manufactured in different 

types and can be shaped in different forms for different 

applications. Fins can be optimized in such a way that mass or 

volume of the fin can be reduced in order to achieve lighter 

designs for a given amount of heat loss or fin can be reshaped 

to provide better heat dissipation for a given fin volume or 

mass [5-7]. The effect of the optimization is significant since 

the output performance of some electronic devices such as 

photovoltaic cells is a strong function of temperature [8, 9].  

Efficiency of the fin, total heat dissipation from fin surface, 

weight and cost of the fin are important parameters in fin 

design. Manufacturers can determine appropriate materials in 

their designs in order to maximize performance and reduce the 

expenses.  

Analytical Hierarchy Process is originally developed by 

Thomas L. Saaty in 1977 and the process is available to be 

adapted to common engineering problems [10, 11]. The 

application of AHP is relatively simple but still highly used for 

decision making process as a part of data storage, fuzzy logic, 

goal programming and business management applications [12-

15]. It can be concluded that AHP is currently being used in 

many different applications to systematically decide between 

alternatives and also have great potential in engineering 

applications. Accordingly, Dweiri et al. was used this study to 

decide best material for the keys [10]. Herein, AHP will be 

used in material selection for optimized fin shapes. By this 

way, alternative materials can be revealed in systematic way 

for different fin cases. 

II. MATERIALS AND METHOD 

The AHP input can be based on actual measurements or 

subjective opinions. In this study AHP inputs are collected 

from actual calculations and actual cost data. The scaling of 

input values is systematically accomplished by assigning 

judgment values to corresponding intervals which are 

calculated based on input ranges. The scale for judgement 

values is initially proposed by Saaty [11]. 

Table 1. Judgement scale and definitions [11]. 

Value Definition 

1 Equal 

3 Slightly Favors 

5 Strongly Favors 

7 Very Strongly Favors 

9 Extreme Favors 

2,4,6,8 Middle Values 

 

Based on the rankings from Table 1, pair wise comparison 

matrices are formed. Herein, four 5x5 comparison matrices are 

constructed for each criterion, since five different kind of 

materials are considered. After that, priority vectors are 

calculated from the normalized Eigen vectors of the matrices. 

To evaluate the consistency of the judgement, consistency 

index and consistency ratio are calculated. Consistency ratio 

(CR) is a number derived from the division of consistency 

index (CI) by random consistency index (RI). The value of RI 

can be obtained from Table 2. 

Table 2. Random consistency index [10]. 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 
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The hierarchy between alternatives and factors can be seen 

from Fig. 1. Level 0 represent the goal of the analysis. Level 1 

corresponds to multi criteria that consist of several factors. 

And alternatives are given in the lowest level.  

The amount of total heat transfer from fin surface is an 

irrevocable parameter from engineering aspect, on the other 

hand cost and mass of the fin structure are under primary 

interest. The general form of heat transfer equation can be 

given in Eq. 1.  

Fig. 1 Schematic view of the structure of hierarchy in this example. 
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The parabolic function that shapes the fin surface can be 

written in terms of the radii as follows; 
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where n is the concavity level which will change from case to 

case. After substation and calculations, the resulting equation 

can be given as follows; 
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(3) 

 

Since it is too hard to seek a solution for this type of equations, 

the solutions are obtained numerically by using commercial 

software ANSYS/FLUENT. The schematic view of 

representational fin profile used in this study can be seen from 

Fig. 2. 

 

 

Fig. 2 Schematic view and dimensions of a fin used in this study.  

Accordingly, the efficiency of the fin can be calculated as 

follows; 

max

fq

q
 

 (4) 

 

The total amount of heat dissipation from fin surface (Qtotal), 

efficiency and mass are used to construct pair wise comparison 

matrices. Cost data is obtained from online sources to get 

recent values [16]. Pair wise comparison matrices 

(representative data for only n=0) are formed and presented in 

Table 3-6 based on Saaty’s priority scale. 

Table 3. Comparison matrix for total heat dissipation. A: Aluminium, C: 

Copper, S: Stainless Steel, T: Titanium, N: Nickel 

Total 

Heat 
A C S T N 

A 1 1 9 9 3 

C 1 1 9 9 3 

S 0.1111 0.1111 1 1 0.1428 
T 0.1111 0.1111 1 1 0.1428 

N 0.3333 0.3333 7 7 1 

 

Table 4. Comparison matrix for mass of the fin. A: Aluminium, C: Copper, 

S: Stainless Steel, T: Titanium, N: Nickel 

Mass A C S T N 

A 1 9 7 3 9 

C 0.1111 1 0.3333 0.1428 1 

S 0.1428 3 1 0.2 3 

T 0.3333 7 5 1 7 
N 0.1111 1 0.3333 0.1428 1 

 

Table 5. Comparison matrix for efficiency of the fin. A: Aluminium, C: 

Copper, S: Stainless Steel, T: Titanium, N: Nickel 

Efficiency A C S T N 

A 1 1 9 9 3 

C 1 1 9 9 3 

S 0.1111 0.1111 1 1 0.1428 
T 0.1111 0.1111 1 1 0.1428 

N 0.3333 0.3333 7 7 1 

 

Table 6. Comparison matrix for cost of the fin. A: Aluminium, C: Copper, S: 

Stainless Steel, T: Titanium, N: Nickel 

Cost A C S T N 

A 1 5 1 9 9 
C 0.2 1 0.2 5 5 

S 1 5 1 9 9 

T 0.1111 0.2 0.1111 1 1 
N 0.1111 0.2 0.1111 1 1 

 

Next step is to divide each element with the sum of its column, 

so we can obtain normalized relative weight. Normalized 

principal Eigen vector can be calculated by averaging values 

across the rows. This vector is called priority vector and it 

shows relative weights among the alternatives that will be 

compared. Matrix can be normalized by using Eq. 5 and Eq. 6 

can be used to form priority vector.  
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In Eq. 6, n is the number of alternatives which is taken to be 5 

for this study.  

III. RESULTS AND DISCUSSION 

To evaluate the consistency of judgments for the alternatives 

based on each criterion, consistency index (CI) and 

consistency ratio (CR) are calculated. Table 7 shows the 

priority vectors and CR values. 
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Table 7. Priority of selected materials and CR values. A: Aluminium, C: 

Copper, S: Stainless Steel, T: Titanium, N: Nickel 

n=0 Total heat Mass Efficiency Cost 

A 0.3722 0.5253 0.3722 0.3968 

C 0.3722 0.0433 0.3722 0.1305 
S 0.0361 0.0975 0.0361 0.3968 

T 0.0361 0.2903 0.0361 0.0378 

N 0.1833 0.0433 0.1833 0.0378 
CR 0.0266 0.0429 0.0266 0.0395 

CR (%) 2.6609 4.2980 2.6609 3.9554 

 

As seen from Table 7, all consistency ratios are under 10% 

which indicates sufficient consistency for all matrices. Every 

material has its own priority in each criterion. However, 

appropriate material selection will be made based on final 

results. Before that, pair-wise comparison matrices will be 

constructed which consists of judgments for criteria. First 

matrix is formed for high-tech applications i.e. space missions 

where mass is slightly more important than cost (Case 1) and 

second one is formed for common applications i.e. electronics 

cooling where cost is slightly more important than mass (Case 

2). 

Table 8. Pair-wise comparison matrix for selected criteria for high-tech 

applications (Case 1). 

Criteria Total heat Efficiency Mass Cost 

Total Heat 1 7 3 5 

Efficiency 0.1428 1 0.2 0.3333 
Mass 0.3333 5 1 3 

Cost 0.2 3 0.3333 1 

 

Table 9. Pair-wise comparison matrix for selected criteria for electronics 

cooling applications (Case 2). 

Criteria Total heat Efficiency Mass Cost 

Total Heat 1 7 5 3 

Efficiency 0.1428 1 0.3333 0.2 
Mass 0.2 3 1 0.3333 

Cost 0.3333 5 3 1 

 

Similarly, the CR values are calculated for comparison 

matrices of criteria. CR value is found to be equal for two cases 

which is 4.4 percent for matrix presented in Table 8 and 9, 

respectively. It was concluded that all comparison matrices are 

satisfied consistency criterion. At the last step, decision will be 

made on final points according to analyses. The appropriate 

material can be determined by multiplying priority vector 

calculated based on comparison matrices for materials with 

priority vector calculated based on comparison matrices of 

criteria. The final grades are presented in Table 10 for all 

materials. 

Table 10. Final results for selected materials. A: Aluminium, C: Copper, S: 

Stainless Steel, T: Titanium, N: Nickel 

% points 

w.r.t. 

concavity 

level 

n=0 n=0.5 n=4,8 n=2,10 

Case 

number 

1 2 1 2 1 2 1 2 

A 41.5 39.7 41.2 39.4 30.6 28.8 40.6 38.8 

C 25.6 26.8 25.3 26.5 31.1 32.3 24.7 25.9 
S 9.6 13.8 10.2 14.4 11.9 16.1 11.3 15.6 

T 10.3 6.75 10.9 7.3 12.6 9 12 8.5 

N 12.8 12.7 12.2 12.1 13.6 13.5 11.1 11 

 

The priority points for aluminum are 41.5, 41.2, 40.6, 30.6, 

30.6 and 40.6 percent for concavity levels of 0, 0.5, 2, 4, 8 and 

10 for case 1, respectively. On the other hand, the priority 

points for copper are 25.6, 25.3, 24.7, 31.1, 31.1 and 24.7 

percent for concavity levels of 0, 0.5, 2, 4, 8 and 10 for case 1, 

respectively. Similarly, the priority points for aluminum are 

39.7, 39.4, 38.8, 28.8, 28.8 and 38.8 percent for concavity 

levels of 0, 0.5, 2, 4, 8 and 10 for case 2, respectively. The 

priority points for copper are 26.8, 26.5, 25.9, 32.4, 32.4 and 

25.9 percent for concavity levels of 0, 0.5, 2, 4, 8 and 10 for 

case 2, respectively. 

IV. CONCLUSION 

The Analytical Hierarchy Process (AHP) is used to 

determine appropriate fin materials in each case. Fin is 

optimized by changing its shape due to longitudinal 

perforations with different concavity levels. Several material 

options are analyzed systematically.  

1) It has been shown that AHP can be successfully used in 

heat transfer problems such as material selection for fins. 

2)Aluminium is found to be appropriate fin material in many 

cases. 

3) Copper is good alternative to aluminium, moreover the 

use of copper is slightly more advantageous for cases 4 and 8. 

4) The change in fin mass and heat transfer due to 

optimization significantly effects material selection and 

aluminium is not a single solution for some cases. 
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Abstract - Nowadays, there are old and new methods that involve the difficult problems and solution suggestions which many 

researchers research and try to solve. In the field of engineering, the success rates of the methods that produce solutions to these 

problems are often compared to the travelling salesman problems. Many studies have been done to solve the problems in the 

best way. In this paper, a new method, the Egyptian Vulture algorithm, was used. The purpose of the study is to solve the 

Travelling Salesman problem by adding the nearest and the farthest neighbour structures to the Egyptian Vulture algorithm in 

order to obtain better results in the problems that occur in the data sets of the paper. The nearest neighbors or the farthest 

neighbors is a scientific contribution to the algorithm. Performance and success of the proposed method are showed by tests. 

 

Keywords - Nearest Neighbor, Farthest Neighbor, Travelling Salesman Problem, Shortest Path, Longest Path, Travelling 

Salesman Problem. 

1. INTRODUCTION 

Problems occurring in the field of engineering are presented 

different solutions. The Travelling Salesman Problem (TSP) is 

used to measure the success rates of the results of proposed 

methods[1]. As a result of researches made in the recent years, 

many problems have been solved. Comparisons are made with 

Travelling Salesman Problem to measure the success rates 

obtained[2]. 

There is a salesman in the problem of TSP and he intends to 

sell his goods around all the cities. It is very important to 

arrange randomly generated data sets in the most appropriate 

way to the solution of the problem. Properly arranged data sets 

enable us to solve problems in the shortest possible time and 

at the shortest distance. The use of the nearest neighbors and 

farthest neighbors algorithm can play an important role when 

doing these operations. 

The Egyptian Vulture Optimization (EVO) algorithm is a 

new method proposed in 2013 [3]. Sur et al. [3] studied EVO's 

extraordinary habits and unique perceptions to find nutrients. 

In their work, they used the EVO algorithm to solve the 

problem of TSP and Knapsack. Sur et al. [4] in 2013 he 

continued to introduce and implement EVO, a meta-heuristic 

algorithm in another study. 

Although the EVO algorithm is successful, its performance 

is limited. In this paper, the TSP is solved with the EVO 

algorithm. The nearest and farthest neighbors to the EVO 

algorithm are added. The processes performed with the nearest 

neighbor and the farthest neighbor were used in the 

arrangement of the cities in the data sets.  

Although the nearest neighbors and the farthest neighbors 

were proposed in new, it was enabled to obtain very good 

results according to the pure EVO algorithm in tests. This 

proposed study has made a great contribution to the 

development of solutions by the TSP. 

2. TRAVEL SALESMAN PROBLEM (TSP) 

TSP was introduced in 1930. Today, it is also used in real 

life, such as finding a route, managing charts and road traffic. 

In addition to the proposed mathematical solutions, solutions 

to TSP have been sought with nature-inspired methods such as 

artificial neural networks and genetic algorithms[5].  

TSP is used to compare the success of study done in the field 

of engineering. There is a dealer in the problem of the traveling 

salesman and he intends to sell his goods around all the cities. 

Sellers start to tour the cities they are targeting to sell their 

goods, and each city only stops once to go back to the starting 

city and make a full tour.  

Length distances of cities are known in advance. The 

traveler's problem is to complete the tour by finding the 

shortest route as soon as possible. It is quite easy to understand 

this process, but the solution is so difficult. He travels to other 

cities in the shortest distance from the city he is traveling for 

and he returns to his starting point, thus completing a full tour. 

He pre-selects the cities he will visit in advance. It takes care 

to be as short as possible and at low cost during the selection. 

It calculates the results of the TSP and gives it as complete and 

intuitive. 

In the TSP, n the number of city. TSP is divided into two as 

Symmetric and Asymmetric. The symmetric TSP is equal to 

the distance between the two cities for cities i and j (dij = dji), 

but the asymmetric TSP does not have equality of distances. 

The euclidean TSP is a special case of the Symmetric TSP 

where it is located in the Rm space of cities for some m values 

that provide the triangular inequality of the cost function: m ≥
1 (𝑥1 , ..., 𝑥𝑚 ),( 𝑦1 , ..., 𝑦𝑚 ), (∑ |𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|𝑚)  

1/𝑚𝑑
𝑚=1 ε  𝑅𝑚  for 

ℓ𝑚 (where m=2 is the Euclidean norm). Two dimensional 

Euclidean TSP is a very popular subject that has been studied 

in the literature[6].

 

It is the smallest vulture in Turkey and Europe. The body of 

the Egyptian vulture that lives in Egypt is made up of generic 

white fur. After 1960, the Egyptian vulture began to extinction. 

For the reason, unconscious hunting and superstition in India 

is mercilessly murdered because it is believed that the 
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Egyptian vulture was brought to prosperity. The Egyptian 

vulture was protected by IUCN (World Conservation Union) 

and animal lovers. 

Ostriches continue their lives by leaving their eggs in flat 

environments. The camel bird is about one kilogram, which 

means 20-30 chicken eggs in average. It's pretty big, so it's 

pretty hard to break[3]. 

In the wild, the vulture tries to break the egg. The shell of 

the ostrich's egg is very hard and big, so it is very difficult to 

break the skin and reach the food. In order to do this, he carries 

a stone he finds from nature with his mouth and brings it to the 

egg and throws the stone in from his throat to the egg to break 

the eggshell. 

For this bird species, the ostrich eggs are very valuable 

because the protein in the bag keeps it free for hours. Ostriches 

continue their lives by leaving their eggs in flat environments. 

Only the Egyptian Vulture has the ability to use stone as an 

instrument. For this reason, the Egyptian Vulture is known as 

a skilled bird [4]. The flow chart of the EVO Algorithm is as 

follows; 

 
Figure 1. Flow Chart of Pure Egypt Vulture Optimization 

Algorithm (EVO)[3,4] 

 
 Egyptian vulture eggs find pebbles to break and 

randomly throw eggs. The Egyptian poultry breaks the 

eggshell a few times and successfully reaches the food. An 

Egyptian slaughtering stone finds the cracks in the egg. When 

he throws stones again, he allows the stone to coincide with 

the cracks. This is because the cracks in the egg are more easily 

broken with the stone crushed. The Egyptian gag that finds 

cracks on the egg changes the position of the egg and places 

the cracked part upwards. 

 To increase the likelihood of breakage of the egg, the 

cornflower takes a different angle to the egg which is not 

broken when the gravel is thrown. This increases the 

likelihood of fracture. The stones thrown from different angles 

provide breaking of the unbroken stone and reaching the bird 

food. The mutation makes egg breaking process easier, and 

this operation known as structural deterioration of eggs. 

 

3. ADDITION OF THE NEAREST NEIGHBORHOOD 

STRUCTURE TO EVO ALGORITHM FOR TSP SOLVING 

 
 The data sets used in almost every problem in 

engineering are first randomly generated. Every data in the 

data set has its own value. Sorting by randomly generated data 

sets, regardless of their values, will ensure that we get good 

results. During this process, two adjacent data are selected as 

random start and end points from the randomly generated data 

set. Then the nearest neighbor to the selected starting point is 

selected and written next to the starting point. Looking at the 

selected end point, the nearest neighbor to the end point is 

found and written next to the end point. Turning back to the 

starting point, the nearest neighbors of the selected neighbors 

are located near the starting point.  

Thus, a solution is created in the dataset. If the dataset is 

larger, the same operations are repeated. From the starting 

point to the ending point, from the ending point to the starting 

point is decided by looking at the direction of the direction to 

be taken. Table 1 shows distances between sample cities. 

According to the selections made from these cities, the order 

in Table 2.a has been established. In the example, the decision 

from the starting point to the ending point is given by the 

closest distance (Table 2.e). The shortest distance was 

established because the cities in the nearest distances in the 

data set were taken into consideration. 

In the example given in Table 2, 5 as the random start point 

and 3 as the end point were selected (Table 2.b). In the next 

process, the nearest city to the starting point, 5, is written 4 

(Table 2.c). Looking at the end point, the shortest city 1 is 

selected and added to the sequence (Table 2.d). The remaining 

number is added to the remaining city number 2 to complete 

the sequence. The first and last city is looked after for the 

completion of the turn, the shortest direction is preferred. For 

example, this direction is from 3 to 5. 

 

Table 1. Distance Values Between The Cities on the 

Sample Data Set which is Randomly Created. 

Cities 1 2 3 4 5 

1 0 9 17 3 5 

2 3 0 5 16 9 

3 2 7 0 9 3 

4 10 1 8 0 7 

5 8 3 15 2 0 

 

Table 2. The Operation of the Nearest Neighbor 

Algorithm. a) First Data Set b) Selected Starting Points c) 

Neighbor Nearest to the Starting Point d) Neighbor Nearest to 

the Ending Point e) Newly Formed City Order 

 
 

4. ADDITION OF THE FAREST NEIGHBORHOOD 

STRUCTURE TO EVO ALGORITHM FOR TSP SOLVING 

 

Similar to the farthest neighbor algorithm, it works exactly 

the opposite way. A random data set is created as it is in the 

farthest neighbor. Two separate points are selected in the data 

set as random start and end points. In contrast to the nearest 

neighbor algorithm, the farthest point to the starting point is 

selected and written next to the starting point. The farthest 

neighbor to the end point is found and written next to the end 

point. By returning to the starting point again, the farthest 

neighbor of the selected neighbors away from the starting point 

is found and written. So the sequence is rebuilt. In case the 

number of cities is higher, the processes are repeated until the 

cities are finished. 

From the starting point to the ending point, from the ending 

point to the starting point is decided by looking at the farthest 

distance to the direction information. Table 3 shows distances 
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between cities. In the example given in Table 4, 5 as the 

random start point and 3 as the end point were selected (Table 

4.b). 

In the next process, the starting distance is 5, which is the 

farthest city (Table 4.c). Looking at the end point, the two at 

the farthest distance are selected and added to the sequence 

(Table 4.d). The city is number 4, the only remaining city, and 

the sequence is completed. The first and last city is looked for, 

and the longest direction is preferred. For example, this 

direction is from 3 to 5. 

 

Table 3. Distance Values Between the Cities on the 

Sample Data Set Which is Ramdomly Created 

Cities 1 2 3 4 5 

1 0 9 7 13 5 

2 3 0 5 15 9 

3 1 15 0 9 18 

4 7 8 4 0 6 

5 9 2 7 6 0 

 

Table 4. The Operation Of The Farthest Neighbors 

Algorithm. a) The First Data Set b) The Selected Starting 

Points c) The Farthest Neighbors to the Starting Point d) The 

Farthest Neighbors to the Ending Point E) Newly Formed 

City Order 

 
 

The nearest neighbors or farthest neighbors are located after 

the mutation step in the pure EVO. The final flowchart shaped 

according to the developed neighbor approach is presented in 

Figure 2. 

 
 

Figure 2. Usage of Developed EVO Algorithm in TSP 

 

5. EXPERIMENTAL STUDIES  

 

For the solution of the EVO algorithm and the TSP problem, 

the Berlin52, Eil51, Eil76, St70, Eil101 and Ch150 data sets 

selected from the TSPLIB library were used. Experiments 

were performed on an Intel (R) Core (TM) i5-5200U CPU @ 

2,2 GHz 2,2 GHz processor with 8,00 GB RAM. The coding 

in the C # language has been implemented for the algorithm. 

The Application of the Nearest Neighbor or The Farthest 

Neighbors Methods to the Egyptian Vulture Algorithm in the 

Pure EVO and the Travel Salesman Problem have been 

investigated with experimental studies. The experimental 

study was carried out with 20 iterations. In the proposed 

algorithm and pure EVO results, the best values for all 

iterations, the population average, and the average standard 

deviation values are stored.  

Error values are calculated to measure the performance of 

the algorithm. The results for the library are given in Table 5 

for Pure EVO and in Table 6 for improved EVO. In Figure 3, 

the best ways to obtain the results of the experimental study 

are shown visually.  

 

Table 5. Success Rate of Pure EVO Algorithm  

 
 

Table 6. Success Rate of Implementation of the Egyptian 

Vulture Algorithm with the Nearest Neighbor or the Farthest 

Neighbor Methods in the Travelling Salesman Problem 

 
  

Using pure EVO, the error value for Berlin52 is 905.9632 

while the error value obtained by the proposed method is 7.97. 

In the Eil51 problem, the error rate of pure EVO was 37,04464, 

while the error rate was found to be 8.07 with the proposed 

method. Error rates in other problems are found in Table 5 and 

Table 6. As you can see, the success rate of the proposed 

approach is very high according to pure EVO. 
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Figure 3. Visual presentation of best methods obtained 

with developed EVO  

 

6. RESULT 

The developing engineering field takes up a lot of space in 

our lives. The engineering field is looking for new algorithms 

to reach faster solutions in problems. The organization of data 

sets such as generating workflow scheduling table creation 

sequences is very important in the proposed studies. 

The data sets used in almost every problem in engineering 

are first randomly generated. Each dataset in the dataset has its 

own distance value. Regardless of the values, it has been 

proved that the randomly generated data sets have good results 

in ordering by the studies done by their values. 

In EVO algorithm, the cornflower that finds the ostrich egg 

tries to break the shell of the egg. The shell of ostrich egg is 

very hard and big, so it is very difficult to break the shell and 

reach the food. In order to do this, he again carries a stone he 

finds from nature, throwing it to the egg quickly and breaking 

the eggshell in a few moves. Using this feature of EVO, the 

pure EVO algorithm is proposed in the literature. The EVO has 

been developed with newly proposed structures because the 

performance of the Pure Egyptian vulture algorithm is poor. 

The algorithm developed is used in the solution of TSP. In the 

solutions, city lines are created and the nearest neighbors or 

farthest neighbors are looked at. Achieved solving with the 

obtained city orders is easier. In this paper, the nearest or 

farthest neighbors to the developed EVO algorithm have been 

added and shown with good results. 
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Abstract – Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) are configurable logic semiconductor devices which connect by 

programmable interconnections. They can be reprogrammed to desired application or functionality requirements. VHDL is a 

one of the hardware descriptive languages that use for changing the structure of the FPGA hardware. With DFT, discrete time 

data sets  converts into a discrete-frequency representation, so this procedure provides a process of fast programming that often 

uses in signal processing. In this study, a design for processing DFT proposes. A 16 point DFT algorithm wrote using VHDL. 

The inputs of the design are 32 bit single precision floating numbers, these input points processed by Cooley-Tukey DFT 

algorithm and as a result 16 points complex numbers which are again in single precision floating point format obtained. During 

the processing of the data, Random access memory (RAM) element and pipeline registers are used for storing of the 

intermediate values. DFT operation conducted in three stages and each of the stage work parallel to other. Developed VHDL 

code realized physically by using Altera FPGA board.  
Keywords – FPGA, VHDL, DFT, Pipeline 

 

I. INTRODUCTION 

In a research at University of Toledo, FPGA based high 

speed FFT Processor designed for wideband direction of 

arrival applications. [1] In this research parallel and pipelined 

Fast Fourier Transform (FFT) used for prediction of a 

wideband waveform, and selected algorithm was the 

Coherent Signal Subspace Method. The FFT algorithm 

developed in MATLAB using the Xilinx System Generator 

block-set to auto-generate VHDL code. A wideband DOA 

algorithm via the FFT separates the frequency components. 

The design of FFT algorithm has 4096 samples into the each 

64 point FFT blocks, and processor is capable of 8GS/s 

throughput. The FFT processors which is using radix-4, 

operates in parallel with a quad-pipeline for maximum 

throughput. This research has presented, and the results 

indicate that for 8-bit and 10-bit FFT processors provided 

yield throughputs of 8.01GS/s and 8.02GS/s respectively. [1] 

Another research which calls FPGA implementations of 

Fast Fourier transforms for real-time signal and image 

processing. [2] Fourier transforms use widely for signal and 

image processing.. The design wrote in Haldel-C language 

for rapid architecture design and suitability for the design of 

IP cores. The inputs and outputs have real and imaginary 

parts of two’s complement form which gave as L-bit fixed-

point number. Ahmed Saeed and others have implemented 

FFT and IFFT algorithms using FPGA in their work [6]. 

The butterfly operation is the most important part of the 

FFT algorithm. It takes data from memory blocks and after 

computing the FFT, it writes results back at the same 

memory in every clock cycle. The coefficient look-up tables 

which used for FFT twiddle factor computation realizes as 

LUT ROMs. 2D FFT operated in parallel for implementation 

on distributed-memory or shared-memory on multiprocessor 

systems.  1-D FFT is one of the elements of 2-D FFT and it 

includes the N point 1-D FFT core associated with related 

twiddle factor. The extended pipelining that has used in 

program's architecture provides the better system frequency. 

2D FFT works in parallel and also affects the performance. 

This research has proposed and implemented, and it is a 

solution to the frequency-domain image filtering application. 

[2] 

In this study, this calls the design of DFT algorithm and 

realization using FPGA carried out. The design developed in 

VHDL language for using signal processing in a Radar Image 

Processing Algorithm. The DFT algorithm is based on the 

Cooley- Tukey [3] mathematical method like previous studies 

for high-performance requirements. The design inputs and 

outputs are in 32-bit floating-point number format that 

includes 16 real and 16 imaginary numbers. The 

mathematical process consists of 3 separate DFT process 

steps, RAM and Pipeline Registers used to kept intermediate 

values. Same type of DFT blocks run in parallel to each 

other, and the results store different address of different 

RAMs to reduce the delay. DFT blocks which are containing 

different mathematical operations run in serial, even as 

parallel in their internal. The architectural design of the 

program developed on purpose to obtain the correct results as 

quickly without loss of data. In this way, the resulting values 

obtained at almost 170ns on FPGA. 

II. MATERIALS AND METHOD 

The discrete Fourier transform (DFT) maps a finite 

number of equally spaced samples of a function into 

combination of complex coefficient sinusoids, ordered by 

their frequencies. [4]. By applying the DFT to N number of 

complex numbers, results again represented by N number 

complex numbers:  

𝐶𝑘[𝑖] = 𝑐𝑜𝑠 (
𝑗2𝑘𝜋 

𝑁
)              (1) 

𝑆𝑘[𝑖] = 𝑠𝑖𝑛 (
𝑗2𝑘𝜋 

𝑁
)             (2) 

Equations 1 and 2 are the DFT’s base functions. Input signal 

can be written by using the base functions as: 
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𝑥[𝑖] = ∑ 𝑅𝑒(𝑥[𝑘]) (𝑐𝑜𝑠
𝑗2𝜋𝑘

𝑁
)

𝑁

2
𝑘=0

+ 

 ∑ 𝐼𝑚(𝑥[𝑘]) (𝑠𝑖𝑛
𝑗2𝜋𝑘

𝑁
)

𝑁

2
𝑘=0              (3) 

x[k] represents the numbers on complex plane where k 

indicates order of input numbers. Re(x[k]) is real part and 

Im(x[k]) is imaginary part of complex number. To calculate 

the DFT of any input signal like in equation 3 by using 

equivalent of cosines and sinus on complex plane, the results 

can be written as: 

𝑋[𝑘] = ∑ x[n]
𝑁−1

𝑛=0
𝑒

−𝑗2𝜋𝑘𝑛

𝑁              (4) 

With equation 4, DFT applies to input signals and numbers 

are transferred to complex plane.  

The DFT algorithm that developed by Cooley and Tukey [5] 

decreases number of operations to Nlog(2N) where N is the 

number of inputs. This algorithm takes the advantage of 

periodic and symmetrical coefficients. In general FFT 

algorithm Twiddle Factor (TF) expressed as: 

 

𝑊𝑁
𝑛𝑘  =  𝑒

−𝑗2𝜋𝑘𝑛

𝑁 = cos (
2𝜋𝑘𝑛

𝑁
) − jsin (

2𝜋𝑘𝑛

𝑁
)               (5) 

Due to periodic and symmetrical properties of Cooley- Tukey 

DFT algorithm, TF can be expressed as: 

𝑊𝑘 = 𝑊𝑘+𝑁                    (6) 

𝑊𝑘 = 𝑊𝑘+𝑁/2                           (7) 

X(k) is the output of DFT operations, when 𝑒
−2𝑗𝜋𝑘𝑛

𝑁  replaced 

with 𝑊𝑁
𝑛𝑘 in equation 4, equation 8 obtained.  

𝑋(𝑘)  =  ∑ 𝑥(𝑛)𝑊𝑁
𝑛𝑘𝑁  − 1

𝑛 = 0                     (8) 

The x(n) is an array that consists of N elements, when 

numbers of elements divided by 2, the equation 8 can be 

rewritten as: 

𝑋(𝑘)  =  ∑ 𝑥(𝑛)𝑊𝑁
𝑛𝑘 + ∑ 𝑥(𝑛)𝑁−1

𝑛=𝑁/2

(
𝑁

2
)−1

𝑛=0 𝑊𝑁
𝑛𝑘           (9) 

When n+N/2 is wrote instead of n in the second sum in 

equation 9. The equation becomes  

 

𝑋(𝑘) = ∑ 𝑥(𝑛)𝑊𝑁
𝑛𝑘  +  𝑊𝑘𝑁/2 ∑ 𝑥(𝑛 +  

𝑁

2
)

(𝑁/2)−1
𝑛=0

(
𝑁

2
)−1

𝑛=0 𝑊𝑁
𝑛𝑘

             (10)  

From the trigonometric rules, it gave as: 

𝑊
𝑘𝑁

2 =  𝑒−𝑗𝑘𝜋 =  (𝑒−𝑗𝑘)𝑘 = (𝑐𝑜𝑠𝜋 − 𝑗𝑠𝑖𝑛𝜋)𝑘 =  (−1)𝑘 (11)  

So, for the k’s odd values the TF coefficient is -1 and for k’s 

even values the TF coefficient is 1. Rewriting equations 10 

by replacing 𝑘 = 2𝑘 for k’s even values and 𝑘 = 2𝑘 + 1  for 

k’s odd values, gives:  

𝑋(2𝑘)  =  ∑ [𝑥(𝑛)  +  𝑥 (𝑛 +  
𝑁

2
)] 𝑊2𝑛𝑘 ,

(
𝑁
2

)−1

𝑛=0

 

𝑘 =  0,1, … , (
𝑁

2
)  −  1           (12)  

𝑋(2𝑘 +  1) = ∑ [𝑥(𝑛)  −  𝑥 (𝑛 + 
𝑁

2
)] 𝑊𝑛𝑊2𝑛𝑘 ,

(
𝑁
2

)−1

𝑛=0

 

 𝑘 =  0,1, … , (
𝑁

2
)  −  1             (13) 

Equations 12 and 13 for odd and even values are showed as 

DFT blocks in Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

In this study, sixteen complex numbers are used as inputs. 

Complex numbers composed from two parts: real part and 

imaginary part where each part is a real number with width of 

32 bit Single-Precision Floating Point (SPFP).  This means in 

this study 32 entries of 32 bit SPFP number used. For 16 

inputs the Cooley-Tukey DFT algorithm has 4 steps from 16 

= 24. The 2 input and 4 input DFT operations combined as 

first step, so the whole operation executed in 3 steps. 

According to these 3 steps the process showed in Figure 2. 

A. DTF Step 1 

When the numeric inputs are applied, these numbers are 

taken by first four DFT4 blocks. DFT4 blocks are the first 

combined step of 16 inputs DFT algorithm. Each DFT4 block 

has one clock input, one flag input, one flag output, and eight 

SPFP inputs and outputs for four real and imaginary parts of 

these numbers. Inputs are sending to DFT blocks shown in 

Figure 2 with the order shown in Figure 3. When DFT4 

START flag raises, the inputs takes by DFT4 blocks. The 

mathematical operations that perform at DFT4 blocks showed 

in Figure 4. In this and following similar figures, black dots 

show addition of inputs multiply by coefficients given in the 

figures. During these operations four Altera SPFP addition 

and four Altera SPFP subtraction blocks are spent. At end of 
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Fig. 1  Even and odd DFT block diagram 
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mathematical operations DFT4 FINISH flag raises that shows    
data is ready to write on pipeline registers. So; the first 

combined step has finished after writing the results to 

pipeline registers.  

 
Fig. 4 DFT4 block’s mathematical operations 

B. DTF Step 2 

Two DFT8 blocks requires for 16 points DFT. All the 

results of DFT4 blocks use in these two DFT8 blocks. 16 

SPFP numbers are used in each DFT8 block. Using 16 input 

ports increase calculation speed of the DFT, because the 

inputs takes in 1 clock. The mathematical operations for 

DFT8 blocks showed in Figure 5. Mathematical operations 

designed to be processed in parallel in order to ensure 

performance. Six Altera SPFP addition blocks, six Altera 

SPFP subtraction blocks and four Altera SPFP multiplication 

blocks use for operations in each DFT8 block. At the end of 

operation, DFT8 FINISH flag raises.  A DFT8 block uses 

sixteen 32 bit ports for sending the results out of the block. 

These results wrote to another pipeline register until taken 

from next step. Thus, the DFT’s second step is over. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 DFT8 Block's mathematical operations 

C. DTF Step 3 

This is the last step of calculation. Last step is similar to 

previous steps has one flag input and one flag output that 

indicates step start and finish. There are 32 ports, used for 

numerical inputs and outputs. DFT8 results are that store in 

pipeline registers, take by this block when the DFT16 

START flag becomes high. There are total of fourteen Altera 

SPFP addition and subtraction blocks and twenty Altera 

SPFP multiplication blocks, used for the necessary 

mathematical operation in this block. The mathematical 

operations performed by this block are shown in Figure 6.  

When the DFT16 FINISH flag is raised, results are sent to the 

outputs. These numbers are also become final results of DTF 

calculation. Thereby DFT process is ended for 16 numbers. 
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Fig. 6  DFT16 Block's mathematical operations 

III. RESULTS 

The Altera DE2-115 FPGA board used while processing 

DFT. Clock frequency was 50 MHz. At the end of the DFT 

algorithm 16 numbers obtained as a result. These numbers 

also composed from 2 parts, real and imaginary part. That 

means 32 single precision floating point number has to be 

given as input. Like inputs 32 single precision floating point 

numbers obtained at the outputs. During the processing DFT 

each steps take 17, 22 and 22 clock cycles respectively. So, 

the first results come out at the end of 61 clock cycles. Due to 

pipelined structure of the design, after first result, new results 

will be available after 22 cycle periods. The utilization of 

FPGA obtained from Altera synthesis software Quartus II is 

given in Table 1 and Table 2. 

The correctness of the design compared with MatLab 

software. Same numbers processed by both MatLab and 

proposed design. For the given input numbers MatLab and 

proposed design results gave in Table 3. Form the results, we 

can conclude that almost same results with correctness of 

0.0001 obtained. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1. Flow summary 

Device Cyclone IV E 

Timing Models Final 

Total logic 

elements 

81,185 / 114,480 

( 71 % ) 

Total registers 42189 

Total pins 38 / 529 ( 7 % ) 

Total virtual 

pins 
0 

Total memory 

bits 

3,824 / 

3,981,312 ( < 1 

% ) 

Embedded 

Multiplier 9-bit 

elements 

196 / 532 ( 37 % 

) 

Total PLLs 0 / 4 ( 0 % ) 

Table 2. DSP block usage summary 
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Table 3. Numerical comparison of results with Matlab. 

Inputs MatLab results DFT results 

2 37.0000 +14.0000i 37.0000 +14.0000i 

3 1.6069 - 6.8242i 1.6069 - 6.8242i 

4 -8.5355 - 7.9497i -8.5355 - 7.9497i 

4 -2.4294 - 0.5727i -2.4294 - 0.5727i 

2+i -4.0000 - 3.0000i -4.0000 - 3.0000i 

1+3i 5.0782 - 0.1778i 5.0782 - 0.1778i 

4+3i -1.3640 - 1.7071i -1.3640 - 1.7071i 

3+i 0.8267 + 0.1838i 0.8267 + 0.1838i 

1 1.0000 1.0000 

3 0.3931 - 0.8326i 0.3931 - 0.8326i 

3 -1.4645 + 1.9497i -1.4645 + 1.9497i 

1 7.2578 - 0.2557i 7.2578 - 0.2557i 

1+i -10.0000 - 3.0000i -10.0000 - 3.0000i 

2+2i -3.0782 + 3.8347i -3.0782 + 3.8347i 

2+2i 11.3640 - 0.2929i 11.3640 - 0.2929i 

1+i -1.6551 + 4.6447i -1.6551 + 4.6447i 

IV. DISCUSSION 

This should explore the significance of the results of the 

work, not repeat them. The results should be drawn together, 

compared with prior work and/or theory and interpreted to 

present a clear step forward in scientific understanding. 

Combined Results and Discussion sections comprising a list 

of results and individual interpretations in isolation are 

particularly discouraged. 

V. CONCLUSION 

The design and implementation of Coley- Tukey pipelined 

DFT processor on an FPGA has been presented. The 

description was made by VHDL in ALTERA DE2-115  card. 

The results from the VHDL described architecture are 

validated against the same algorithm in Matlab. The data and 

twiddle factor word length were chosen to 32 bit SPFP.  
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Abstract – For a successful thermal performance, the right choice and design of the thermal management materials used in LED 

die-moulding, cooler and soldered parts is a critical engineering problem. Because they are affected by heat emitted from the p-

n junction in the LED array and have a great effect on the removal of this heat. Junction temperature is affected by many factors. 

These are the cooling system, ambient and thermal interface material. Nowadays, low cost and highly successful thermal 

management solutions are urgently needed. Many solutions have been proposed to provide this kind of heat management. In this 

study, new approaches to improve the thermal performance of high-power LED packaging systems were investigated and 

reviewed. Commercial and conventional thermal interface materials were compared with ceramic materials according to their 

suitability, production conditions, and thermal properties. 

Keywords – LED, Thermal interface material, Nitride ceramics, Heat Sink. 

 

I. INTRODUCTION 

In recent years, LED lighting systems have played a major 

role in the lighting market due to their lower power 

consumption and the potential for creating interesting lighting 

environments compared to other energy-saving lighting 

options. Nevertheless, when looking at energy consumption, 

LED lighting has not yet achieved the desired efficiency, since 

a significant amount of input energy is released into the 

environment as heat. Also, the emitted heat shortens the 

lifetime of the device if it causes the LED chip to overheat. In 

order to reach the desired working life of the device, it is 

necessary to operate the chip temperature below the threshold 

values determined by the manufacturer. To achieve this, the 

heat sink associated with the LED lamp must provide the 

required cooling. In addition, the low weight of the material 

used in the production of the heat sink is another parameter 

that can be easily installed in the application areas of the 

device. In addition, the power-saving LED that is available in 

advanced LED systems enters the circuit when the power to 

the lamp is cut. Sudden power fluctuations that may occur 

during this time can cause high temperatures of the LEDs to 

overheat, causing the LED to lose its brightness and even cause 

the color to change. 

It is obvious that the design of the heat sink for cooling 

purposes is of great importance to ensure the long life of the 

LED lamps. The design of the heat-absorbing part should be 

carried out not only by the thermal performance of the product, 

but also considering the respective production processes and 

the production costs per part. Today, there are heat sinks made 

of metal and ceramics on the market. The heat sinks based on 

metal (copper, aluminum, etc.) are generally produced in one 

piece in the form of long bars by extrusion method, then cut 

into desired lengths. On the other hand, ceramic (AlN, Al2O3 

and composites) heat absorbers are produced by sintering 

under high pressure and temperature conditions after being 

shaped by powder metallurgical methods. For this reason, the 

selling price per part of a metal-based heat sink is about $20, 

while for a ceramic heat sink this value starts at about $200. It 

is also very difficult to find the ceramic heat sink in market as 

well as with the cost. There are very few manufacturers 

worldwide (eg CeramCool®, Fischer Electronics) as well as 

no company that can produce and sell ceramic-based heat sinks 

in Turkey. Figure 1 contains photographs of metal and ceramic 

based heat sinks. 

 
Fig. 1. Sample illustrations of metal (a) and ceramic (b) heat sink pieces 

[1].  
The heat sink for LED lamps can operate with natural or 

forced heat transfer. Natural heat transfer is preferred because 

it does not require additional fans and extra electricity 

consumption. In addition, the noise generated by the electric 

motor and fans can be prevented by this system. On the other 

hand, the performance of natural heat transfer heat sinks is 

lower. For this reason, they require a heavier and more 

compact design to achieve the required thermal performance. 

II. LED PACKAGING OPTIONS AND THERMAL MANAGEMENT 

By directly converting the light current into the light in the 

semiconductor (optical radiation), the LEDs are more efficient 

than most conventional light sources. However, even in the 

case of LEDs, almost all electrical energy is converted to heat 

instead of light. Simply put, as the flow increases, the 

component creates more heat. Since the semiconductor 

material used is subject to the maximum temperature limit and 

the characteristic characteristics such as high voltage, 

wavelength and service life may vary depending on the 

temperature, this heat that is turned on must be removed from 

the LEDs. In particular, thermal management in innovative, 

miniaturized high performance LEDs is considered to be of 

great importance and a major engineering problem in reducing 
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current temperatures. Only adequate thermal management at 

all system levels can allow full use of LED performance and 

efficiency during operation. 

 LED systems can only convert 30-45% of the energy 

supplied to the light, leaving the remaining energy as heat. 

Today, a variety of packages and thermal management options 

are available to enhance LED performance. Heat management 

is especially difficult for high power LED systems. To reach 

the top of the heat management challenge, manufacturers 

should pay attention to LED packaging. However, the 

protective casing of the LED package usually prevents heat 

loss. The only solution to remove heat is to carry the conduit 

behind the package. As a probing solution, thermally 

conductive layers are used to help facilitate the heat path 

between the LED and the cooler. It is an ideal solution if this 

layer is dielectric as thermally conductive. LED manufacturers 

are constantly working on cost-reducing solutions such as 

using more reasonable materials or reducing additional 

manufacturing processes. 

There are usually two approaches for high power LEDs. 

Uniquely, producers can only package one large LED die, or a 

group of molds can pack like a red, a green blue. The second, 

known as the chip on board (COB) approach, is to combine 

many packages on a printed circuit board principle. The 

prerequisite for packaging LEDs with high power is that both 

sides of the package surface are interconnected by copper 

paths on the surface. This requirement is very important 

because it is necessary to provide power to the LED mold 

when the package is mounted on the circuit. 

Ceramics are a good choice because direct copper plating 

(DPC) can be applied to the surfaces with very high resolution. 

DPC is a protective process in which copper parts are sprayed 

onto the ceramic to form the circuit. A third option has recently 

become a focus of interest, which is the application of 

nanoceramics as a coating over melamine or ceramic 

substrates. 

Because manufacturers are constantly increasing their LED 

power, now 1W packaged LEDs are in the middle power class. 

The main factor in determining the material to be used is the 

power density around the chip. Where the package size is 

large, it is necessary to permanently and rapidly remove the 

heat-generating energy from the system. Manufacturers collect 

multiple LEDs in one package to create a powerful device. On 

this count, a single puck can effortlessly force a 10W power. 

As a result, it can be said that a solution that meets all sizes is 

still not available for thermal management of high power 

LEDs. Every design needs to be audited and material selection 

should be made according to needs. Therefore, producers 

should act accordingly and prefer the ideal packaging option 

for LED lighting. In general, the thermal management of an 

LED system can be divided into three system levels; LED chip, 

base and cooling unit. Figure 2 shows a schematic view of an 

LED package with its thermal management components. 

 
Fig. 2. Schematic representation of heat flow on LED package and 

thermal management parts [2]. 

Not only for LED systems, but also for overheating 

unwanted electronic circuits (eg computer parts), it is 

necessary to move the heat efficiently to prevent overheating 

of the components. The heat transfer path of the system is 

almost the same in all cases. From the heat source (the 

semiconductor interconnect layer), the PCB flows through the 

heat sink and through the body and into the ambient air. In 

LED systems, the heat that is emitted from the chip is carried 

from the bottom of the chip to the heat absorbent from the 

bottom and from there to the periphery. The mechanisms of 

heat transport in the system and the way in which it is removed 

are very important in terms of designing effective thermal 

management and selecting the right materials. 

It is also important to know which mechanism the heat 

travels through which regions in LED systems. Generally, the 

outer package of LED systems is produced from transparent 

polymeric materials in order to provide both visuality and 

balance of light. However, since polymeric materials are very 

weak in terms of heat transfer, almost all of the available heat 

is removed by the thermal management components located 

below the system. Figure 3 systematically visualizes current 

regional thermal conduction mechanisms for an LED system. 

 
Fig. 3. Heat transfer mechanisms in LED package [3] 

III. THERMAL INTERFACE MATERIALS 

Heat sinks and LED lamps can be installed together using a 

layer of thermal interface material (TIM) with high thermal 

conductivity for high cooling performance. Figure 2 shows a 

schematic representation of the TIM application for LED 

package systems. 

 
Fig 2. Schematic representation of a LED [4]. 

Thermal interface material (TIM) applications are one of the 

key thermal management techniques that facilitate the rapid 

transport of heat absorbing heat from the LED. TIM is an 

effective material in terms of heat transfer and compliance, 

since the air gap between the substrate and the heat sink can be 

effectively filled [5]. Anithambigai et al. (2011) emphasized 

the importance of the selection of the thermal interface 

material (TIM) with the correct thermal conductivity for the 

LED systems in particular [6]. TIM can be formed from 

conductive paste, grease, phase change materials (PCMs), 

thermal pads, and thin films [7]. Among all these options, thin 

film is a good approach where the bond layer thickness can be 

controlled. AlN is a semiconductor material that has unique 
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properties such as superior thermal stability [8,9], superior 

high temperature stability, hardness and abrasion resistance as 

well as broadband spacing. For this reason, blue light emitting 

diodes, short wavelength lasers, and ultraviolet light detectors 

are high-potential candidates for manufacturing [8]. AlN thin 

films and coatings have been fabricated with various 

techniques such as microwave plasma chemical vapor 

deposition, plasma assisted molecular beam epitaxy, metal 

organic chemical vapor deposition, pulsed laser deposition, 

and reactive magnetron sputtering. There are also studies that 

investigate the effects of additives such as Se, Hg and Si on the 

film properties of AlN coatings [10]. Pantha et al. (2010), the 

reason for the poor behavior of Si-doped AlN coatings under 

tensile strain is the formation of numerous edge dislocations in 

the structure as a result of Si addition. AlN thin film based TIM 

was reported by the same author group and reported effective 

results on both the Tj and R values of the high-power LED[11]. 

In addition, the usability of BN thin films as TIM and the 

effects on LED performance have been tested by the same 

group. The results show that the use of AIN and BN thin films 

as TIM improves the LED performance [12]. 

There are several studies in the literature on effective 

cooling of LED lamps. Among these articles, the design of 

LED module packages, including packaging orientation, as 

well as the detailed production and performance of package, 

base and thermal interface materials, are available [13]. 

Luo et al. (2010) has conducted both experimental and 

numerical studies on a new generation heat sink design 

combined with a new generation cooling unit for high power 

LEDs. The system they designed according to the results 

obtained has effectively increased the cooling performance by 

exhibiting 0.654K / W resistivity at 27 ° C [13]. Arika et al. 

(2004) examined the thermal management of a set of LED 

lamps and a winged heat sink assembly [14]. El Ying et al. 

(2011), a heat-absorbing optimization associated with a high-

power LED spotlight was numerically investigated. Scheepers 

and Visser (2009) investigated the thermal management of 

high-power LEDs using a heat sink using a numerical 

approach[15,16] and compared the detailed thermal model 

with simpler resistance models. In a study by Christensen and 

Graham (2009), a 3D numerical simulation was presented with 

a cooler for a researched, high-safety LED lamp array of 

compact LED systems, and the thermal resistance network was 

analyzed by trying to predict different contributions for heat 

management[17]. Chi et al. (2008) performed thermal analysis 

of high power LED lamps and associated heat sinks using a 

CFD numerical simulation with some heat transfer 

correlations, including radiation heat transfer[18]. In a study 

by Weng (2009), it is shown how a detailed 3D CFD analysis 

can improve the thermal performance of LED lighting 

systems[19]. Yu et al. (2011) discusses the numerical 

simulation and optimization of a radial cooler with two 

alternative configurations with an empty centerpiece for LED 

cooling purposes, resulting in the impossibility of optimizing 

heat cooling and coolant mass[20]. Yu et al. (2010) reported 

their experimental work for a similar heat sink 

configuration[21]. Huang et al. (2010) reviewed the thermal 

dynamics of LED systems including LED lamps and heat 

sinks[22]. Houl et al. (2011) examined the thermal dynamics 

of an LED array system[23]. Ha (2009) performed a numerical 

simulation of a high-power LED package and extracted the 

most realistic thermal resistance values available for the 

system[24]. Yu et al. (2010, 2011 and 2012), analyzed the 

effect of radiation heat transfer on the thermal performance of 

radial heat sinks[20,21,25]. In the literature, studies that 

consider the search for an effective cooling method for LED 

systems as a simple combination of thermal resistance. 

IV. CONCLUSION 

AlN is one of the thermal interface materials commonly used 

in LED packages in this respect. This is because; high thermal 

conductivity, effective electrical insulation, high optical 

transparency, thermal and chemical stability. Previous works 

have shown that LED performance is improved by using AlN 

and BN coated substrates. However, the most important 

drawback here is that the methods used to produce AlN coated 

substrates are very expensive. In many studies, expensive 

production methods such as plasma nitriding, magnetron 

sputtering, PVD and CVD have been used for fabrication of 

AlN coatings. As a conclusion, nitride ceramics as a thin film 

or as a filler in polymer composites has a great potential to 

improve the thermal performance of electronic devices which 

are needed to be cooled to achieve longer lifetime with 

sustainable performance such as high-power LEDs. 
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Özet – Cadde kanyonlarındaki egzoz gazı dağılımı, kentsel hava kalitesi çalışmalarında önemli araştırma konularından biridir. 

Araç emisyonları, kentsel alanlardaki kirleticilerin önemli bir grubunu teşkil etmektedir. Bu çalışmada, kanyon tipi caddelerde 

taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının cadde içinde dağılımı modellenmiştir. Hesaplamalar iki boyutlu olarak 

hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yöntemiyle Fluent programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Model sonuçlarının 

verifikasyonu için literatürden alınan rüzgar tüneli deney sonuçları kullanılmıştır. Bu amaçla deneylerdeki tüm sınır şartları 

aynı olacak şekilde hesaplamalar yapılmış ve model sonuçları deney sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Deneylerde olduğu gibi 

kanyona dik yönde gelişmiş rüzgar hızı profili kullanılmış ve kanyon tabanından çizgi kaynak şeklinde enjekte edilen bir 

kirletici gazın kanyon içindeki dağılımı belirlenmiştir. Deneylerden elde edilmiş olan kanyon duvarlarındaki kirletici gaz 

konsantrasyon dağılımı ile modelleme sonuçlarının uyumlu olduğu görülmüştür. Sonuçlar,  kanyonun rüzgâr tarafındaki bina 

duvarlarında kirletici konsantrasyonlarının rüzgara karşı taraftaki binadan çok daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca 

rüzgar tarafındaki bina duvarında konsantrasyonlar yükseklikle azalmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler – Cadde kanyonları, emisyon dağılımı, çizgi kaynak, numerik modelleme 

 

Abstract – Exhaust gas distribution in street canyons is one of the important research subjects in urban air quality studies. 

Vehicle emissions are an important group of pollutants in urban areas. In this study, the dispersion of exhaust emissions from 

vehicles in canyon type streets is modeled. The calculations were performed in two dimensions with the Computational Fluid 

Dynamics (CFD) method using the Fluent software. For the verification of the model results, wind tunnel test results obtained 

from the literature were used. For this purpose, the calculations were realized with the same boundary conditions as in the wind 

tunnel tests and the model results were compared with the test results. As in the experiments, a fully developed wind velocity 

profile in the perpendicular direction to the street-canyon was used, and the dispersion of a tracer gas injected into the canyon 

from a line source on the canyon base was determined. The distribution of pollutant gas concentration on the canyon walls 

obtained from the model calculations shows sufficient agreement with the experimental results. From the results can be seen 

that concentrations at the upwind building of the canyon are much higher than at the leeward building. In addition, 

concentrations at the upwind building decrease with height. 

 

Keywords – Street canyon, emission dispersion, line source, numerical modeling 

I. GİRİŞ 

Motorlu taşıt sayısında meydana gelen artışla birlikte trafik 

kaynaklı emisyon oluşumu sebebiyle meydana gelen hava 

kirliliği, özellikle yoğun nüfuslu şehirlerde önemli bir konu 

haline gelmiştir. 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle ülkemizde 

trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı yaklaşık 22 milyondur. 

Bunların %53,9’u otomobil, %16,4’ü kamyonet, %14,1’i 

motosiklet, %8,3’ü traktör, %3,8’i kamyon, %2,2’si 

minibüs, %1’i otobüs ve %0,3’ü özel amaçlı taşıtlardır [1]. 

Bu araçlarda kullanılan yakıt tipine göre emisyon çeşidi ve 

miktarı değişmektedir. Trafik kaynaklı oluşan kirletici 

konsantrasyonlarının artması, insan sağlığını tehdit eder hale 

gelmiştir. Bu veriler ışığında, caddelerdeki hava kalitesinin 

incelenerek, havanın doğal bileşiminin bozulmasına sebep 

olan emisyonların oluşturduğu hava kirliliği konusunda 

gerekli tedbirlerin alınması oldukça önemlidir.  

Cadde kanyonlarının modellenmesi ve emisyon 

dağılımının incelenmesi konusunda gerçekleştirilen 

çalışmalar ile çeşitli hedeflere ulaşılmak istenmiştir. Garcia 

ve ark. [2], Portekiz’de bulunan bir cadde kanyonunun 4 

farklı şekilde modellenmesinin PM10 dağılımı üzerine 

etkisini Fluent programı ile araştırmışlardır. Modeller, 

aralarında farklı ölçülerde boşluk olacak şekilde ve hiç 

boşluk olmayacak şekilde konumlandırılmıştır. Elde edilen 

ölçüm sonuçları ile nümerik modelleme sonuçları 

karşılaştırılmıştır. Farklı hava koşulları altında 

gerçekleştirilen ölçümler ile modelleme sonuçları arasındaki 

farklılıkların, binaların farklı şekilde konumlandırılmasından 

kaynaklandığı gözlemlenmiştir. Karra ve ark. [3], Nicosia 

şehrinde homojen dağılım göstermeyen bir mimariye sahip 

tek yönlü araç trafiğine açık cadde kanyonunda, dakikada 

geçen araç sayısını ölçerek CO dağılımını incelemişlerdir. 

Zhang ve ark. [4], farklı yüksekliklere ve farklı çatı tiplerine 

sahip binalar üzerinde emisyon dağılımlarını incelemişlerdir. 

Yüksekliğin artmasıyla taşıtlardan kaynaklanan emisyonların 

azalma eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Murena ve ark. [5], 

İtalya’nın Napoli şehrinde yüksek binalarla çevrili, yani bina 

yüksekliğinin kanyon genişliğine oranının çok yüksek olduğu 

derin cadde kanyonlarında emisyon dağılımını nümerik 

modelleme (Fluent) ve hava kirliliği dağılım modelleme 

(WinOSPM) yöntemleriyle incelemişlerdir. Türbülans modeli 
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olarak RNG k-ε türbülans modeli kullanmışlardır. 

Modellemelerden elde edilen sonuçlar, cadde kanyonunda 2 

noktada ölçümü yapılan CO konsantrasyon değerleri ile 

karşılaştırılmıştır. Fluent ile elde edilen sonuçlar, deneysel 

veriler ile uyumluluk gösterirken WinOSPM ile elde edilen 

sonuçlar farklılık göstermiştir. Bunun sebebi, WinOSPM’nin 

en/boy oranının 1’e yakın olduğu caddeler için uygulanabilir 

olmasıdır. Bu nedenle rüzgar profilinde değişiklik yapılarak 

WinOSPM ile deneysel veriler arasındaki uyumluluk 

sağlanmıştır. Kumar ve ark. [6] çalışmalarında bir kanyonda 

farklı yüksekliklerde bulunan 10-300 nm aralığında bulunan 

partikül sayısı konsantrasyonunun ölçümünü ve 

modellenmesini karşılaştırmıştır. Gromke ve ark. [7], 

çalışmalarında orta noktası ağaçlandırılmış bir cadde 

kanyonunda akış ve egzoz gazlarının dağılımını incelemiştir. 

Kastner-Klein ve ark. [8] araçların egzozlarından yayılan 

kirletici gazın rüzgar tüneli içerisinde oluşturulan cadde 

kanyonu modellerindeki dağılımını incelemiştir. Taşıt 

emisyonlarının çizgisel kaynak olarak modellendiği bu 

çalışmada bina geometrisi, çatı tipi ve rüzgar yönü 

değiştirilerek emisyon davranışları tespit edilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, çizgisel kaynak teşkil eden taşıt 

eksoz emisyonlarının cadde kanyonlarında dağılımının 

numerik modellenmesidir. Model sonuçlarının doğrulanması 

için Kastner-Klein ve ark. [8] tarafından gerçekleştirilen 

rüzgar tüneli deney sonuçları kullanılmıştır. 

 

II. MATERYAL VE METOD 

A. Cadde Kanyonu Konfigürasyonu 

Kastner-Klein ve ark. [8] tarafından yapılan  çalışmada 

deneyler Karlsruhe Üniversitesi, Hidroloji ve Su Kaynakları 

Enstitüsü’ne ait rüzgar tünelinde gerçekleştirilmiştir. Rüzgar 

tüneli 10.5 m uzunluğunda, 2 m genişliğinde ve 1 m 

yüksekliğindedir. Cadde kanyonları prizmatik bloklar ile 

oluşturulmuştur. Deney düzeneğinin kanyon bölgesinin bir 

fotoğrafı Şekil 1’de gösterilmektedir. 

Bu konfigürasyon ilk aşamada referans durum olarak ele 

alınmıştır. Kirletici emisyon olarak SF6 (kükürt-hekzaflorür) 

kullanılmıştır. Rüzgâr tünelinin giriş kısmından hava akışı 

sağlanmıştır. Kanyon zemini üzerinde yer alan nozullar 

yardımıyla kanyon içine SF6 girişi gerçekleştirilmiştir. 

Böylece emisyonların çizgisel kaynak olarak modellenmesi 

sağlanmıştır. 

Deney düzeneğine ait cadde kanyonu geometrisi ve 

boyutları şematik olarak Şekil 2’de gösterilmektedir. Binaları 

modelleyen blok yüksekliği H = 12 cm dir. A noktasında yer 

alan emisyon kaynağı I numaralı binadan 35 mm uzakta 

olacak şekilde, B noktasındaki emisyon kaynağı da I 

numaralı binadan 85 mm uzakta olacak şekilde 

konumlandırılmıştır. Referans durumunda binalar arasındaki 

mesafe D=12cm, binaların genişliği B1=B2=12 cm olarak 

belirlenmiştir. 100 metre yükseklikteki rüzgar hızına tekabül 

eden rüzgar hızı u100 7.7 m/s olarak ayarlanmıştır. Blokların 

duvarlarındaki SF6 konsantrasyonları ölçülmüştür. 

Konsantrasyon değerleri c*=c u100 H L/Q bağıntısı ile 

boyutsuz hale getirilmiştir. Burada c, kanyon duvarlarında 

ölçülen kirletici gaz konsantrasyonu, u, rüzgar hızı, H, bina 

yüksekliği, Q, kirletici kaynağın debisi ve L ise kaynak 

uzunluğudur. L çizim düzlemine dik boyut olup tüm 

koşullarda 144 cm olarak sabittir. 

 
Şekil 1. Deney düzeneği [8] 

 

 
Şekil 2. Cadde kanyonu konfigürasyonu 

 

B. Numerik Modelleme 

Son yıllarda hesaplamalı akışkanlar dinamiği alanında 

yaşanan gelişmeler ile birlikte türbülanslı akışların sonlu 

hacimler yöntemi ile çalışan simülasyon programları ile 

modellenmesi mümkün olmuştur. 

Akış problemlerinin hesaplanmasında; kütle, ,momentum 

ve türlerin korunum denklemleri ile çözüm yapılmaktadır. Bu 

diferansiyel denklemler problemlere uygun sınır şartları 

kullanılarak çözülmektedir. Genel korunum denklemi en 

genel haliyle şu şekilde ifade edilir; 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌 Φ) + 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝜐 Φ − ГΦ𝑔𝑟𝑎𝑑 Φ) = 𝑆Φ                          (1) 

burada Φ bağımlı değişkeni, ГΦ Φ değişkeninin taşınım 

katsayısını ve 𝑆Φ Φ  taşınım eşitliğinin kaynak terimini ifade 

etmektedir. Φ, ГΦ ve 𝑆Φ ifadelerinin anlamı kartezyen 

koordinatlar için Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Tablo 1. Kartezyen koordinatlar için eşitlikler 

Eşitlik ϕ Гϕ Sϕ 
Süreklilik 1 0 0 

Momentum υ 𝜇𝑒 

− 
𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖

+
𝜕

𝜕𝑥𝑗

(𝜇𝑒

𝜕𝑣𝑗

𝜕𝑥𝑖

)

+
𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑗

(𝜇𝑒

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑗

) + 𝜌𝑔𝑖 

Türbülans kinetik 

enerji 

k 𝜇𝑒

𝜎𝑘

 𝐺𝑘 − 𝜌𝜀 

Türbülans kinetik 
enerji dağılımı 

ε 𝜇𝑒

𝜎𝜀

 
𝜀

𝑘
(𝐶1𝐺𝑘 − 𝐶2𝜌𝜀)  

Türlerin kütlesel 

korunumu 

Yk 𝜇𝑒

𝜎ℎ

 𝑅𝑖,𝑘 

 

Nümerik çözüm için geometrinin bir ağ (grid) ile örtülmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla yukarıda açıklanan rüzgar tüneli 

ve cadde kanyonu için belirtilen tüm ebatlar aynı olmak 

koşuluyla 2 boyutlu bir model hazırlanmış ve referans durum 
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için sonlu hacimler yöntemi ile çalışan programlardan biri 

olan Fluent programı kullanılarak analizler 

gerçekleştirilmiştir. Önce rüzgar tüneli geometrisi sınır 

tabaka kullanılarak Gambit programında oluşturulmuş, daha 

sonra oluşturulan geometri uygun sayıda gridlere (Şekil 3) 

ayrılarak Fluent ile sayısal olarak çözüme hazır hale 

getirilmiştir. Ağ oluşturma aşamasında gridler, Şekil 4’te 

gösterildiği gibi binaların olduğu yerlerde yoğunlaştırılmıştır. 

 

 
Şekil 3. Rüzgar tüneli modeli grid yapısı 

 

 
Şekil 4. Kanyon civarında yoğun grid bölgeleri 

 

C. Sınır Şartları 

Fluent programına sınır şartlarının tanımlanması ve analiz 

verilerinin oluşturulması doğrultusunda öncelikle türbülans 

modelinin seçimi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada standart 

k-ε türbülans modeli kullanılmıştır. Cadde kanyonunda 

çizgisel kaynak olarak modellenen A ve B emisyon 

kaynaklarından SF6 girişi sağlanmıştır. Çizgisel kaynaklar, 

kirleticilerin yayıldığı tek boyutlu kaynaklardır. Trafikten 

kaynaklanan emisyonlar bu kaynağa en iyi örnektir [9]. Bir 

kaynaktan SF6 girişi serbest bırakıldığında diğer kaynaktan 

herhangi bir emisyon veya hava girişi sağlanmamıştır. 

Modelde kullanılan başlangıç değerleri ve sınır şartları Tablo 

2’de belirtilmiştir. 

 

Tablo 2. Sınır Şartları 

Model Sınır Şartı 
Sınır Şartı 

Değeri 

Rüzgar Tüneli Girişi Velocity Inlet 7.7 m/sn 

Rüzgar Tüneli Çıkışı Pressure Outlet 0 Pa 

Emisyon Kaynakları Mass Flow Inlet 0.000242 kg/s 

Rüzgar Tüneli 

Duvarları ve Binalar 
Wall - 

 

Rüzgar tüneli girişindeki hız için gelişmiş rüzgar hız profili 

kullanılmıştır. SF6 debisi Kastner-Klein ve ark. tarafından 

yapılan [8] çalışmasının raporundan alınmıştır [10]. Kirletici 

debisi 212 l/h hava-SF6 karışımı olup bunun yaklaşık % 5 i 

SF6 olarak seçilmiştir. Bu değere karşılık gelen SF6 kütlesel 

debisi hesaplanmış ve emisyon kaynağı sınır şartı olarak 

belirlenmiştir. Çizgisel kaynakların boyutu ise 212 l/h 

hacimsel debi için belirlenen hız değeri kullanılarak 

hesaplanmıştır. 

 

 

 

III. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Nümerik modelleme sonucu, akışın modellendiği hacimde, 

kanyon içerisinde ve binaların bulunduğu bölgede oluşan hız 

profilleri ile birlikte A ve B emisyon kaynaklarından 

sağlanan konsantrasyon dağılımını gösteren grafikler elde 

edilmiştir. Ayrıca, I ve II numaralı bina duvarları boyunca 

elde edilen boyutsuz SF6 mol fraksiyonu değerlerine ait 

grafikler de aşağıda sunulmuştur 

A. Kaynak A’dan Gerçekleşen Emisyon Durumu 

Şekil 5’te model hacmi boyunca oluşturulan hız profilleri 

gösterilmektedir. Rüzgar tüneli girişinde verilen gelişmiş hız 

profili, tünel içinde bilhassa kanyonu teşkil eden blokların 

civarında değişime uğramaktadır. Buna göre, tünel hacmi 

içerisinde 10 m/s değerine kadar çıkan hız değerleri, kanyon 

içerisinde çok daha düşük olup yaklaşık 1-2 m/sn 

değerlerindedir. 

 
Şekil 5. Rüzgar tünelinde hız dağılımı (A kaynağı) 

 

Şekil 6’da kanyon içinde ve çevresindeki akımı yakından 

göstermektedir. Görüldüğü gibi kanyon içinde büyük bir 

resirkülasyon (girdap) oluşmaktadır. Ayrıca I numaralı 

binanın önünde ve üzerinde ve II numaralı binanın arkasında 

resirkülasyon bölgeleri oluşmaktadır. Bu akış hareketi 

emisyonların dağılımını etkilemektedir. 

 

 
Şekil 6. Cadde kanyonu civarı hız dağılımı (A kaynağı) 

 

 Şekil 7’de cadde kanyonunda oluşan emisyon dağılımı 

gösterilmiştir. Analiz sonuçlarına göre SF6 emisyon 

konsantrasyonları, A kaynağından akışın serbest bırakıldığı 

durumda I numaralı bina duvarında ve özellikle zemine yakın 

olan bölgede yoğunluk göstermektedir. 

 

 
Şekil 7. SF6 emisyon konsantrasyonu dağılımı (A kaynağı) 
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Bu grafiklere göre binaların en üst kısmına doğru gidildikçe 

SF6 emisyonu konsantrasyon değerleri azalmaktadır. 12 cm 

yüksekliğinde modellenen binaların daha üst kısımlarında ise 

emisyon değerleri oldukça düşük seviyededir. Kanyon 

içerisinde oluşan akış, II numaralı bina tarafından I numaralı 

bina tarafına doğru olması sebebiyle, II numaralı bina 

duvarında da emisyon değerleri çok düşük hesaplanmıştır. 

Genel olarak rüzgâr tarafındaki bina duvarında kirletici 

konsantrasyonlarının rüzgâra karşı taraftaki binadan çok daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir.  

B.  Kaynak B’den Gerçekleşen Emisyon Emisyon Durumu 

Şekil 8’de model hacmi boyunca oluşturulan hız profilleri 

gösterilmektedir. A kaynağından akışın serbest bırakıldığı 

durumda elde edilen hız profillerine benzer şekilde hacim 

içerisinde 10 m/sn değerine kadar çıkan hız değerleri, kanyon 

içerisinde yaklaşık 1-2 m/sn değerlerindedir.  

 

 
Şekil 8. Rüzgar tünelinde hız dağılımı (B kaynağı) 

 

Şekil 9’da gösterilen cadde kanyonunda oluşan hız 

profilleri de A kaynağından akışın serbest bırakıldığı 

durumda elde edilen hız profillerine benzerdir. 

 

 
Şekil 9. Cadde kanyonu civarı hız dağılımı (B kaynağı) 

 

Cadde kanyonunda oluşan emisyon dağılımının gösterildiği 

Şekil 10’da, analiz sonuçlarına göre SF6 emisyon 

konsantrasyonları, B kaynağından akışın serbest bırakıldığı 

durumda I numaralı bina duvarında ve zemine yakın olan 

bölgelerde yoğunluk göstermektedir. Fakat konsantrasyon 

değerleri, A kaynağından elde edilen duruma göre saha düşük 

seviyededir.  
 

 
Şekil 10. SF6 emisyon konsantrasyonu dağılımı (B kaynağı) 

Bu grafiklere göre binaların en üst kısmına doğru 

gidildikçe, A kaynağından elde edilen duruma benzer şekilde, 

SF6 emisyonu konsantrasyon değerleri azalmaktadır. 12 cm 

yüksekliğinde modellenen binaların daha üst kısımlarında ise 

emisyon değerleri çok düşük seviyededir. Genel olarak 

rüzgâr tarafındaki bina duvarında kirletici 

konsantrasyonlarının rüzgâra karşı taraftaki binadan çok daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Aşağıda nümerik modelleme ile elde edilen sonuçlar 

Kastner-Klein ve ark. [8] çalışmasının deneysel çalışmasının 

sonuçları ile karşılaştırılmaktadır. Bu amaçla binaların 

duvarlarında yüksekliklere bağlı olarak boyutsuz 

konsantrasyon değerleri hesaplanmıştır. Şekil 11’de deneysel 

sonuçlar, Şekil 12’de ise aynı durumlar için modelleme 

sonuçları gösterilmiştir.  

 

 
 

Şekil 11. Deneysel sonuçlar [8] 

 

 

 
 

Şekil 12. Nümerik modelleme sonuçları 

 

Deneysel sonuçlara göre rüzgar tarafında yer alan I 

numaralı bina duvarında kirletici konsantrasyonları, rüzgara 

karşı yönde yer alan II numaralı bina duvarında elde edilen 

kirletici konsantrasyon değerlerine göre daha yüksek 

seviyededir. Ayrıca I numaralı bina yüksekliği boyunca 

konsantrasyonların azaldığı görülmektedir. 

Numerik modelleme sonucu elde edilen sonuçlara, Kastner-

Klein’ın çalışmasında elde edilen sonuçlar ile uyumluluk 

göstermektedir. Buna göre I numaralı bina duvarındaki 

kirletici konsantrasyonları, II numaralı bina duvarındaki 

kirletici konsantrasyonu değerlerine göre daha yüksek 

seviyededir. Ayrıca, I numaralı bina yüksekliği boyunca 

konsantrasyon değerleri azalmıştır. Zemine yakın seviyede 

yer alan bina duvarlarında emisyon değerleri daha yüksek 

seviyededir. 
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IV. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Deneylerden elde edilmiş olan kanyon duvarlarındaki 

kirletici gaz konsantrasyon dağılımı ile modelleme 

sonuçlarının uyumlu olduğu görülmüştür. Sonuçlar, 

kanyonun rüzgâr tarafındaki bina duvarlarında kirletici 

konsantrasyonlarının rüzgâra karşı taraftaki binadan çok daha 

yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca rüzgâr tarafındaki 

bina duvarında konsantrasyonlar yükseklikle azalmaktadır. 
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Özet - Ülkemizde ve dünyada önemli derecede atık üretimi oluşmaktadır ve bunların çok az bir kısmı geri geri 

dönüştürülmektedir. Özellikle ülkemizde bu atıkların geri dönüşüm miktarı %1 gibi çok az bir miktardır. Demir ve demir dışı 

oluşan bu atıkların çevreye verdiği zararları azaltmak ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla geri dönüşümün yapılması ve 

çeşitli alanlarda kullanımlarının artırılmasını geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu yayında yapılan çalışmalar ve atıkların 

kullanıldığı alanlarla ilgili bir derleme yapılmıştır ve bunlarla ilgili daha önce yaptığımız çalışmalara yer verilmiştir.  Bu 

alanlarda yapılacak araştırma ve çalışmalarının önemini vurgulamak ve teşviğini sağlamak hedeflenmektedir.  

Sanayi endüstrisinden oluşan demir ve demir dışı atık çeşitleri bu zamana kadar çimento-betonda, yol, çatı kaplamada, gürültü 

emici duvarlarda, atık su arıtmada, demir yolu balastında vb. alanlarda kullanılabilmektedir. Oluşan atıklar ayrıştırılarak, 

öğütülerek ve elenerek kullanılabilmektedir. Özellikle demir döküm sanayi atıklarından demir tozları ayrıştırılarak tekrar 

kullanılabilmektedir. Daha önce yaptığımız çalışmalarda döküm sanayisinden döküm kumu ve tufal temin ettik ve bunları 

öğütüp daha sonra eleyerek kullanıma hazır hale getirdik.  Bu atıkları çimento karışımlarına belirli oranlarda agrega ve çimento 

yerine katarak kullandık ve karışımları kalıplara dökerek test numuneleri oluşturduk. Yaptığımız numunelerin basma 

mukavemetlerini inceledik.  Bu derleme de hem demir hem de demir dışı atıkların kullanım alanlarını inceledik ve ne 

şekillerde geri kazanılabileceğini gösterdik.  

Metal sektöründen oluşan demir ve demir dışı atıklar birçok alanda tekrar kullanılabilmektedir. Bu sayede çevreye bırakılan 

atıklar azaltılmakta ve maddi kazanç sağlanmaktadır. Bizim yaptığımız çalışmalara göre döküm kumu ve tufal çimento-beton 

sektöründe rahatlıkla kullanılabilir. Elde ettiğimiz basma mukavemeti sonuçlarında referans numune ile katkılı numunelerin 

mukavemetleri birbirine benzer hatta katkılı numunelerinki daha fazla çıkmıştır. Sadece katılan atığın miktarı iyi 

ayarlanmalıdır. İncelediğimiz diğer çalışmalara ve kendi yaptıklarımıza göre bu atıklar başarılı bir şekilde geri dönüştürülebilir 

ve farklı alanlarda kullanılabilmektedir. 

Keywords – demir atıkları, çimento harcı , demir dışı atık, geri dönüşüm 

Abstract – In our country and in the world, waste production occurs at a considerable rate, and very few of them are recycled. 

Especially in our country, the recycling amount of these wastes is only 1%. It is aimed to improve recycling and increasing 

utilization in various fields in order to reduce the damage caused by iron and non-ferrous wastes to the environment and 

contribute to the economy. A review of the work done in this publication and the areas where the wastes are used has been 

compiled and the work we have done before has been included. It is aimed to emphasize and encourage the importance of 

researches and studies to be carried out in these fields.  
Up to this time, the iron and non-ferrous waste types of the industrial industry are can be  used in cement-concrete, road 

construction, roofing, noise absorbing walls, waste water treatment, railway ballast etc. The resulting wastes can be used by 

separating, grinding and sifting. It can be used again by separating the iron powders from iron casting industry wastes. We 

have provided casting sand and scale from the casting industry in the work we have done before, and we have grinded them 

and made them ready to use. We used these wastes to the cement mixes at certain ratios instead of aggregate and cement, and 

we poured the mixtures into molds to form test samples. We studied the compression strength of the samples we made. In this 

review we have examined the uses of iron and non-ferrous waste and showed how they can be recovered. 

 Iron and non-ferrous wastes from the metal sector can be reused in many areas. In this respect, waste left in the environment is 

reduced and financial gain is ensured. According to our works, casting sand and float can be used easily in the cement-concrete 

sector. In the compression strength results obtained, the strengths of the reference sample and the additive samples are similar 

to each other, and even those of the additive samples are higher. Only the amount of battle involved should be well adjusted. 

These wastes can be successfully recycled and used in different areas, according to other studies and we have done. 

 

 

Keywords – iron waste, cement mortar, non-ferrous waste, recycling 

 

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 197

mailto:*kubra.demirbas@omu.edu.tr


Demirbaş ve Çevik, Demir Ve Demir Dişi Metal Döküm Endüstrisi İçin Atik Yönetimi, ISMSIT 2017, Tokat, Turkey 

I. GİRİŞ 

Türkiye demir-çelik sektörü açısından geniş bir alana 

sahip olan bir ülkedir. Her yıl bu tesislerden kaynaklanan 

tonlarca döküm atıkları meydana gelmektedir. Demir, 

çelik ve demir dışı birçok atık ya depolanmakta yada 

doğaya bırakılmaktadır. Oluşan atıkların %2 lik kadar 

kısmı ancak geri dönüştürülmektedir. Bazı atıklar 

tehlikesiz olabilmekteyken birçok atık zehirli kimyasallar 

ve ağır metaller içermektedir. Doğaya bırakılan bu atıklar 

çevreye büyük ölçülerde zarar vermektedir. Hem karada 

hem de suda oluşan çevre kirlilikleri her geçen yıl daha 

çok artmaktadır.  

Çevre kirliliğiyle birlikte depolama alanlarında saklanan 

bu atıklar yer israfına ve ekonomik kayıplara da neden 

olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı bir süredir yurt içinde 

ve yurt dışında hem özel şirketler hem de devlet 

kurumları oluşan atıkları azaltmak, çeşitli alanlarda 

değerlendirmek ve ekonomiye kazandırmak amacıyla 

birçok çalışma yapmıştır ve yapmaya da devam 

etmektedir. Bu çalışmalar sonucunda atıkların 

kullanılabileceği birçok alan keşfedilmiştir ve günümüzde 

kullanılmaktırlar. 

II. MALZEME VE METOT 

A. Metal Döküm ve Çeşitleri 

Metal Döküm; istenilen bir şekli elde etmek için, seçilen 

metal veya alaşımın ergitilmesi ve istenilen şeklin kalıp 

boşluğuna dökülmesi ve katılaşmasını bekleme işlemi 

olarak tanımlanabilir. Metal alaşımları fiziksel ve 

kimyasal özellikleri açısından farklılık göstermektedirler. 

Bunları farklı grupta inceleyebiliriz: 

1) Demir döküm 

a)Lamel grafitli dökme demir 

b)Küresel grafitli dökme demir 

c)Temper dökme demir 

2) Çelik döküm 

a)Karbon çelikleri ve az alaşımlı çelikler 

b)Yüksek alaşımlı çelikler (paslanmaz,ısıya dayanıklı ) 

3) Demir dışı döküm 

a)Alüminyum esaslı alaşımlar 

b)Bakır esaslı alaşımlar (pirinç ve bronz) 

c)Magnezyum esaslı alaşımlar 

d)Çinko esaslı alaşımlar 

e)Nikel esaslı alaşımlar 

f)Diğer alaşımlar (kurşun, kalay ve kobalt esaslı) [1] 

 

Fiziksel ve kimyasal kompozisyonlara göre demir-çelik 

hurdaları şunlardır; değirmen hurdası, ağır ergitme hurdası, 

kaporta ve sac atıkları, cüruf artığı, yolluk, dolu kalıp, 

standart dışı malzeme, pik hurdası, çelik talaşı, , imalat artığı 

ve yüksek alaşımlı hurda. 

a) Değirmen hurdası: Hafif ve yumru şeklinde olup ağır 

hurdaların ocağa yerleştirilmesinde yastık görevi görür ve bu 

şekilde hurdaların refrakterleri korozyona uğratmaları 

engellenmiş olur. Kolay çabuk eridiği için ocakta sıvı 

banyonun erken oluşmasını sağlar. 

b) Ağır Ergitme Hurdası: Travers, ray, gemi saçları gibi 

ağır ve etli hurdalara verilen isimdir. Bunlar temiz hurda 

sınıfında yer almaktadır. Cu, P, Sn, S miktarları prosesi 

zorlayacak kadar yüksek oluşmaz. Bu hurdalar fiziksel 

durumlarından dolayı şarj sepetlerine koyulurken oldukça 

dikkatli olunması gerekmektedir. Ağır olan bu hurdalar ocağa 

şarj edilirken ocak refrakterlerine zarar vermemesi 

sağlanmalıdır. 

c) Kaporta ve Sac Atıkları: Cu, Sn, P ve S oranları çok 

düşük olan bu hurda çeşidi, özel dökümlerde gerektiği kadar, 

bazen de tamamen kullanılmaktadır. 

d) Çelikhane Geri Dönüş Hurdası: Hurda kalıp, döküm 

artığı, yolluk, ocak cürufu içinden manyetik şekilde 

ayrıştırılan çelik, prova kepçeleri ve gelberilerdir. 

e) Haddehane Geri Dönüş Hurdası: Bu hurdalar baş, ayak 

ve krop kesimlerinden ve çatlak mamullerden oluşmaktadır. 

Bunların hurda rolünde HHGD kısmına ayrı olarak 

konulması gerekmektedir. Ayrıca bu hurdalar kimyasal 

kompozisyona göre ayırıma tabi tutulmalıdır.  

f) Pik Hurdası: Pik demir, cevherden elde edilen ilk ürün 

olduğu için Cu ve Sn açısından oldukça temizdir. İçerisinde 

C, Si ve Mn yüksek miktarda bulunmaktadır. 

g) Çelik Talaşı: Çelik talaşı, talaş kaldırma işlemi yaparak 

ürün üreten işletmelerde oluşan artık malzemeleridir. Yanma 

kaybının fazla olması ve talaşın yağlı olması fazla 

kullanılmamasını gerektirmektedir. 

h) İmalat Artığı: Çelikten yapılan ürünler  üreten 

firmaların üretiminden kaynaklanan firelerine imalat artığı 

denir. Cu ve Sn miktarı az olduğundan iyi hurda sınıfında 

değerlendirilir. 

ı) Yüksek Alaşımlı Hurda: Yüksek miktarda Cr, Ni ve Mo 

içeren hurdalardır. İçeriklerinden dolayı diğer hurda 

çeşitlerine göre daha pahalıdır. Bu hurda özel dökümlerde Cr, 

Ni ve Mo içeren ürünlerde kullanılır [5]. 

 

 

Şek. 1  . Dökümhanede oluşabilecek genel atıklar [1]. 

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 198



Demirbaş ve Çevik, Demir Ve Demir Dişi Metal Döküm Endüstrisi İçin Atik Yönetimi, ISMSIT 2017, Tokat, Turkey 

 

B.  Demir Döküm Atıkları ve Kullanım Alanları 

Bir ton döküm malzemesi üretiminde yaklaşık 0.6 ile 0.8 t 

arası atık oluşmaktadır. Bunların 0.4 den 0.6 ya kadarını 

kullanılmış kumlar oluşturmaktadır. Dökümhanede 

oluşabilecek genel atıklar Şekil 1.de gösterilmiştir. Demir 

dökümhanelerinde oluşan atıkları şu şekilde sıralayabiliriz; 

yüksek fırın cürufları, ocak cürufu, ocak iç kaplamalar, 

döküm kumu, tufal , tehlikeli ve tehlikesiz demir atık içerikli 

ambalajlar, bağlayıcı madde atıkları, amin sülfat, kalıp kumu, 

kum geri kazanımı tozları ve çamurları, kumlama kumları, 

demir içerikli tozlar, penetrant toz ve sıvılar [1]. 

Demir dökümünden kaynaklanan bu atıkların geri 

kazanımları ve çeşitli uygulamalarda değerlendirilmesi adına 

yapılan birçok çalışmalar ve imkanlar mevcuttur. Yüksek 

Fırın Cürufu; yüksek fırınlarda demir cevherleri redüklenip 

ergitildikten sonra fırın içerisinde oluşan sıvı cürufun 

soğutulmasında kullanılan hız ve yöntem gibi faktörlere bağlı 

olarak farklı karakteristik özelliklere sahip cüruflar elde 

edilmektedir. İlk olarak normal atmosferik koşullarda, daha 

sonra su ile soğutulan cüruflar ‘havada soğutulmuş yüksek 

fırın cürufu’, su, basınçlı hava ve buharla soğutulanlar 

‘granüle yüksek fırın cürufu’ olarak adlandırılmaktadır [2]. 

Avrupa Cüruf Birliği verilerine göre 2012 yılında Yüksek 

Fırın Cürufunun %60’ı çimento üretimi ya da beton ilavesi 

olarak kullanılırken %24’ü yol inşaatında agrega olarak 

kullanılarak yan ürün olarak kullanılmıştır. Almanya’da ise 

2006 yılında YF Cüruflarının %72,2’si çimento ham maddesi 

olarak, %27,6’ü yol inşaatında, %0,2’si ise gübre olarak 

kullanılmıştır [3]. 

 Hava Soğutmalı Yüksek Fırın Cürufu-ABS Agrega olarak; 

bitümlü ve hidrolik bağlayıcı karışımda (asfalt, beton, yol 

bağlayıcı vb.), bağlayıcısız karışımda,  atık su arıtmada, 

demiryolu balastında, dolguda, çatı kaplamada, zemin 

stabilizasyonunda, İmalat olarak; taş yünü, cam (diğer 

bileşenlerle karıştırılarak) ve gübre yapımında 

kullanılmaktadır. Granüle Yüksek Fırın Cürufu (GBS/GGBS) 

agrega olarak; bitümlü ve hidrolik bağlayıcı karışımlarda 

(asfalt, beton, yol bağlayıcı vb.),  bağlayıcısız karışımlarda, 

dolguda , kumlamada,  zemin stabilizasyonunda, İmalat 

olarak; çimento ve diğer hidrolik bağlayıcılar, beton (GGBS), 

gübre (GGBS), taş yünü ve cam (diğer bileşenlerle 

karıştırılarak) yapımında kullanılmaktadırlar [1]. 

Demir döküm atığı olan döküm kumu çimento harcında % 15 

lik değerde agrega yerine kullanılabilmektedir. Aynı şekilde 

tufal çimento yerine %4 lük bir oranla katılıp çimento 

harcında kullanılabilmektedir.  

 

 
 

Şek. 2 Döküm kumu kullanılarak hazırlanmış çimento harcı numuneleri 

 
 

 
 

Şek. 3  Tufal kullanılarak hazırlanmış çimento harcı numuneleri 

 

 
Tablo 1. 2014 Yılı Çelikhane Cürufu ile Atık ve Geri Kazanım 

Miktarları*(ton) [4]. 

 

  

Çelikhane Curufu 

 

Geri Kazanım 

Kocaeli 874.327 380.210 

Bursa 35.500 28.000 

Tekirdağ 132.000 85.000 

Çanakkale 459.343 408.814 

İzmir 490.580 307.673 

Zonguldak 449.848 188.521 

Karabük 266.760 243.540 

Hatay 1.131.695 230.540 

Osmaniye 619.819 11.074 

Samsun 150.206 0 

C. Çelik Döküm Atıkları ve Kullanım Alanları 

Bazik Oksijen Fırını Cürufu; oksijen üflenerek çelik üretimi 

sırasında empüritelerin yakılıp istenen kimyasal kaliteye 

getirilmesiyle, çelik üzerinde bazik oksijen cürufu 

birikmektedir . Bazik oksijen cürufunun kimyasal içeriği %50 

civarında kalsiyum oksitten (CaO) oluşmaktadır [2]. 

 

Bazik oksijen fırın cürufu Agrega olarak; bitümlü ve 

hidrolik bağlayıcı karışımlarda (asfalt, beton, yol bağlayıcı 

vb.), yüksek kayma dirençli üst tabakalarda, bağlayıcısız 

karışımlarda (bağlayıcısız yüzey tabakaları ve aşınma 

tabakaları vb.), barajlarda (yol inşaatı ve gürültü koruma), 

atık su arıtmada,  demiryolu balastında, dolguda, koruyucu 

anroşman taşı, istihkam duvarı ve gürültü emici duvarlarda, 

zemin stabilizasyonunda, İmalat olarak; çimento ve diğer 

hidrolik bağlayıcılar, taş yünü,  cam (diğer bileşenlerle 

karıştırılarak) ve gübre yapımında kullanılmaktadır. Karbon 

Çelik Üretiminde kullanılan Elektrik Ark Fırın Cürufu (Çelik 

Cürufu-EAF C) Agrega olarak; bitümlü ve hidrolik bağlayıcı 

karışımlarda (asfalt, beton, yol bağlayıcı vb.), yüksek kayma 

dirençli üst tabakalarda , bağlayıcısız karışımlarda 

(bağlayıcısız yüzey tabakaları ve aşınma tabakaları vb.), 
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barajlarda (yol inşaatı ve gürültü koruma),  atık su arıtmada, 

demiryolu balastında,  dolguda, yüzey katmanları 

sızdırmazlıkta, koruyucu anroşman taşı, istihkam duvarı ve 

gürültü emici duvarlarda, zemin stabilizasyonunda, İmalat 

olarak; çimento ve diğer hidrolik bağlayıcılar, taş yünü, cam 

(diğer bileşenlerle karıştırılarak) yapımında 

kullanılmaktadırlar. Paslanmaz/Yüksek alaşımlı çelik 

üretiminde kullanılan Elektrik Ark Fırın Cürufu (Çelik 

Cürufu-EAF S) Agrega olarak; bitümlü ve hidrolik bağlayıcı 

karışımlarda (asfalt, beton, yol bağlayıcı vb.), bağlayıcısız 

karışımlarda (bağlayıcısız yüzey tabakaları ve aşınma 

tabakaları vb.), barajlarda (yol inşaatı ve gürültü koruma),  

dolguda, yüzey katmanları sızdırmazlıkta, yüksek kayma 

dirençli üst tabakalarda, çatı kaplamada, koruyucu anroşman 

taşı, istihkam duvarı ve gürültü emici duvarlarda, endüstriyel 

nötralizasyon ürünlerinde, zemin stabilizasyonunda, İmalat 

olarak; çimento ve diğer hidrolik bağlayıcılar,  taş yünü, cam 

(diğer bileşenlerle karıştırılarak) yapımında 

kullanılmaktadırlar [4]. 

 

D. Demirdışı Dökümhane Atıkları 

Demir dışındaki diğer metallerin döküm işlemlerinden 

oluşabilecek atıklar şu şekildedir; ocak cürufları, ocak iç 

kaplamaları (Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli 

maddeler içeren diğer astarlar ve refraktörler), tehlikeli atık 

içerikli demir ambalajlar, tehlikeli atık içermeyen demir 

ambalajlar, bağlayıcı madde atıkları, kalıp kumu, kum kalıbı 

kumu, kum geri kazanımı kumları ve çamurları, demir 

içermeyen diğer tozlar, çatlak kontrol işlemi sonucu atık 

olarak çıkan penetrant toz ve sıvılar.  

Bu oluşan demir dışı atıklar tesis içinde yada tesis dışında 

şu şekillerde değerlendirilmektedir; Metalin mıknatıs veya 

ayırıcı yardımı ile ayrılması ve geri kazanımı, yol yapımı, 

beton katkı malzemesi, kumlama malzemesi ve ergitme 

şirketlerinde, seramik sanayinde ek madde veya yapı 

malzemesi olarak kullanılır, kum kalıbı kumları (genellikle 

eski kumlarla birlikte) mekanik (kuru veya ıslak) ve/veya 

termik şirket içinde rejenere edilebilir, çimento ocaklarında, 

yapı malzemesi olarak, yol yapımında, depolama 

alanlarında, ,inşaat sektöründe kullanımı ( Çimento, tuğla, 

briket ) , peletleme , briketleme, yüksek yüzdelik oranında 

demir dışı malzeme var ise , demir dışı ergitme tesislerinde 

yeniden değerlendirme gibi alanlarda atıklar geri 

kazanılmaktadır [4]. 

 

E. Diğer Atıklar 

Bu sayılan atıkların yanı sıra dökümhanelerde daha birçok 

tehlikeli atık oluşmaktadır ama bu atıklar direk döküm 

prosedürü ile bağlantılı değildir. Örnekler: 

1)Yan prosesler: Hava oluşumunda meydana gelen 

kompresör kondenzatları ve hidrolik yağlar 

2)Ek prosesler: Soğuk kaygan yağları emülsiyonları ve 

metal bilemesinde oluşabilen öğütme çamurları ve boya 

çamurları 

3)Ev malzemeleri: Flüoresan tüp lambaları, piller ve ısıtma 

ve kalorifer sistemleri atıkları [4]. 

III. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Demir-Çelik döküm üretiminden oluşan atıklar yol 

yapımında, inşaat malzemelerinde , radyasyon geçirmeyen 

duvarlarda, gübre yapımında, demiryolu balastında, dolguda 

ve hidrolik bağlayıcılarda kullanılabilmektedirler. Bizim daha 

önceki yaptığımız çalışmalardan ilki olan döküm kumunu 

standart agrega yerine %15 oranda kullanarak 

referans(standart çimento harcı ) numunesinden daha fazla 

mukavemet elde ettik. Referans numunesinin mukavemeti 

36,67 N/mm2  iken  %15 döküm kumu olan 37,9 N/mm2 

çıkmıştır. Diğer bir çalışma olarak tufal çimento yerine belirli 

yüzdelerde katılmıştır.  %4 oranında katılan tufal katkılı 

çimento harcı numunesi 36,52 N/mm2 dayanıma sahipken 

referans numunesi 35,37 N/mm2 dayanıma sahiptir. 

Yapılan başka bir çalışmada %16,85 ve %20,0 oranında 

açık havada soğutulmuş çelikhane cürufu kullanılarak, 

normal klinkerleşme sıcaklığının 100 °C altında klinkerleşme 

prosesi gerçekleştirilmiştir. Kimyasal, fiziksel ve mekanik 

test sonuçlarına göre Portland Çimento 32,5 (PÇ 32,5) 

çimento sınıfına uygun çimento elde edilmiştir. Çelikhane 

cürufunun, Portland Çimento’ya %20 oranında ikame 

ettirilmesiyle hazırlanan karışımlarda, 27 ve 28 gün basınç 

dayanımlarında Portland Çimento’ya en yakın dayanımı 

göstermiştir [4]. 

 

IV. SONUÇLAR 

Bahsettiğimiz çalışmalar ve bilgilerden görüyoruz ki 

döküm sektöründen kaynaklanan atıklar standartlara uygun 

olacak şekilde farklı uygulama alanlarında kullanılabilirler. 

Bu şekilde geri dönüşüm yapılarak çevrede birikecek atıklar 

ve onların zararları azaltılacaktır. Maliyet olarak da yüksek 

olmasa da önemli derecede ekonomiye katkı sağlanacaktır. 
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Özet – Büyüyen sanayi ve artan nüfusa bağlı olarak enerji ihtiyacımız her geçen gün daha da artmaktadır. Buna paralel olarak 

enerjide dışa bağımlılığımız da artmaktadır. Bu durum, yenilenebilir enerji kaynaklarından mümkün olduğunca fazla 

yararlanmayı gerekli hale getirmiştir. Enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak enerjide dışa 

bağımlılığı azaltma gayretlerinin bir uzantısı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan olan biyokütle sınıfı pelet yakıtların 

özellikle ısınma amaçlı kullanımı için uygun sistemlerin imal edilmesiyle son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu 

çalışmada, bireysel konutların ve binaların ısıtılmasında kullanılan pelet yakıtlı üstten beslemeli silindirik bir kazan tasarımı 

yapılmıştır. Kazanın tasarımında yüksek verim ve düşük emisyon değerleri hedeflenmiştir. 60 kW ısıl gücünde imal edilen 

kazanın performans testleri gerçekleştirilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır. Deneyler sırasında her bir durum için CO, NOx 

emisyonları, baca gazı çıkış sıcaklığı ve ısıl verim değerlerinin zamanla değişimleri kaydedilerek gerçek çalışma şartlarındaki 

durumlar incelenerek değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda kazan veriminin % 93-94 ve baca gazı 

sıcaklıklarının 110 °C civarlarında olduğu belirlenmiştir. CO emisyonlarının 80-120 ppm arasında olduğu görülmüştür. NOx 

emisyonlarının ise 100-110 ppm arasında seyrettiği belirlenmiştir. Performans testleri yapılan kazanın veriminin yüksek, 

emisyonlarının ise tatmin edici seviyede olduğu görülmüştür. 

 
Anahtar Kelimeler – Biyoyakıtlar, Pelet, Pelet kazanları, Kazan tasarımı 

 

Pellet Fuelled Cylindrical Boiler Design and Performance Tests 

Abstract – Depending on the growing industry and population, energy needs are increasing day by day. In parallel, our external 

dependency on energy also increases. This issue made it necessary to use of renewable energy sources as much as possible. As 

an extension of efforts to reduce energy external dependency by increasing the use of renewable energy resources in energy 

production, pellet fuels from renewable energy sources have become widespread in recent years with the production of suitable 

systems, especially for heating purposes. In this study, a pellet-fueled top feed cylindrical boiler has been designed which is 

used for the heating of individual houses and buildings. In the design of the boiler, high efficiency and low emission are aimed. 

Performance tests of the pellet boiler manufactured for a thermal power of 60 kW were carried out and the results were 

discussed. During the experiments, changes of CO, NOx emissions, flue gas outlet temperature and thermal efficiency values 

were recorded for each case and evaluated in real working conditions. As a result of the experiments, it was determined that the 

boiler efficiency was 93-94% and the flue gas temperatures were about 110 °C. CO emissions were about 80 and 120 ppm and 

NOx emissions were between 100-110 ppm. Performance tests showed that the efficiency of the boiler is high and the 

emissions are at a satisfactory level. 

 

Keywords –Biofuels, Pellet, Pellet boilers, Boiler design 

 

I. GİRİŞ 

Gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı nüfus artışı, sanayileşme 

ve teknolojinin ilerlemesi, enerjiye olan talebin artmasına 

neden olmaktadır. Enerji, günümüzde üretim süreçleri içinde 

değeri en fazla artan bir girdidir. Enerji kaynakları 

kullanışlarına göre yenilenebilir ve yenilenemez enerji 

kaynakları şeklinde sınıflandırılmaktadır. Yenilenemez enerji 

kaynakları, kısa bir gelecekte tükenebileceği öngörülen enerji 

kaynakları olup fosil kaynaklılar ve çekirdek kaynaklılar 

olmak üzere iki şekilde sınıflandırılmaktadır. Yenilenebilir 

enerji kaynakları ise; oldukça uzun sayılabilecek bir 

gelecekte tükenmeden kalabilecek, kendisini yenileyebilen 

kaynaklar olarak tanımlanmaktadır. Yenilenemez enerji 

kullanımında, dünya atmosferinde emisyon değerlerinin 

mevcut sınırlar içinde tutulması mümkün olmamaktadır. 

Bunun sonucunda dünya üzerinde çevre kirliliği meydana 

gelmektedir. Bu kirliliğin devam etmesi durumunda dünya 

sıcaklığının artacağı ve deniz seviyesinin yükseleceği vb. 

sonuçlar kaçınılmaz olarak görülmektedir. Hidrolik, güneş, 

rüzgar, jeotermal, hidrojen, biyokütle gibi enerji kaynakları 

yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer almaktadır. 

Biyokütle, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde büyük bir 

potansiyele sahip olup, güneş ışığı var olduğu sürece 

fotosentez yolu ile sürekli hidrokarbon depolayabilen bir 

kaynaktır. Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, 

özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere 

yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji 

kaynağı olarak görülmektedir. Biyokütlenin sosyo-ekonomik 

açıdan olumlu etkileri göz önüne alındığında, biyoenerji 

konusu üzerindeki çalışmalar giderek artmaktadır. Gelişmiş 

ülkelerin önemli bir kısmı biyoenerjiyi geleceğin temel enerji 

kaynağı olarak görmekte ve enerjinin gerekli olduğu 
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kısımlara entegre etmektedir. Örneğin; İsveç’te konutların 

birçoğu direkt veya su kaynaklı elektrikli ısıtma sistemleri ile 

ısıtılmaktadır. Elektrik talebi, elektrik üretimini aştığı için 

İsveç’te özellikle kış aylarında ısıtma için çözümlerden 

birinin de pelet yakıtlı ısıtma sistemleri olduğu 

değinilmektedir [1]. Benzer durumun diğer AB ülkelerinde 

de mevcut olduğu görülmüştür. Örneğin; Avusturya ve 

Almanya için de 2000’li yılların başlarında pelet ısıtma 

sistemlerinin kurulmaya başlandığı ve kullanımının artarak 

yaygınlaştığı belirlenmiştir. Ayrıca, düşük yatırım maliyeti 

pelet yakıtlı ısıtma sistemlerinin cazibesini oldukça 

artırmaktadır. İsveç’teki vergi politikaları peleti teşvik ederek 

akaryakıt ve elektriğe kıyasla çok daha ucuz kılmaktadır. 

Avusturya ve Almanya’da ise yakıt fiyat farklılıkları daha az 

olmasına rağmen, peletin çevre dostu olması ve direkt devlet 

teşvikleri pelet yakıt teknolojinin gelişimini desteklemektedir 

[1]. 

Mevcut literatürde, peletin yakılması ve çevresel etkileri 

konularında çalışmalar mevcuttur.  Çalışmaların hedefleri 

arasında yüksek hava fazlalığını azaltmak, değişken hava 

fazlalığı sağlamak, lambda sensörü kullanarak optimal 

yakıt/hava oranını gerçekleştirmek, baca gazı sıcaklıklarını 

mümkün olduğu kadar düşürerek ve emisyonları azaltarak 

verimi arttırmak sayılabilir. Bu çalışmalardan biri, İsveç 

piyasasında kullanılan kazanlar ağırlıklı olarak yüksek hava 

fazlalığı ile çalışmak üzere geliştirilmiştir. Değişken hızlı fan 

kullanarak hava temini sağlayan sistemler de bulunmaktadır. 

Bu kapsamda CO veya lambda sensörü kullanılmaktadır. 

Böylece emisyonların azaltılması sağlanmıştır. Almanya ve 

Avusturya piyasasında da bu tür kazanlar üretilmektedir [2]. 

Zandeckis ve ark. [3] (2010), yaptıkları bu çalışmada pelet 

yakıt kullanılan kazanlarda NOx miktarını azaltmak için baca 

gazının yeniden sirkülasyonu ve ikincil havanın etkilerini test 

etmişlerdir. Çalışmada 15 kW kapasiteli alttan beslemeli 

kazan kullanılmıştır. Yanma için gerekli hava bir santrifüj fan 

ile iki seviyeli olarak yanma haznesine enjekte edilmiştir. 

Birinci seviye yakıcının altı, ikinci seviye yakıcının üstüdür. 

Yakıcıya enjekte edilen hava spiral şeklinde verilmiş ve 

böylelikle girdap oluşturulmuştur. Sadece baca gazının 

yeniden sirkülasyonu NOx miktarını düşürmüştür. En yüksek 

NOx düşüş miktarı % 21 olmuştur. Roy ve ark. [4] (2011), 

ahşap peleti ve diğer biyokütleler ile birlikte, sobada yanma 

verimliliğini araştırmışlardır. Yakıt özelliği, gaz emisyonu ve 

soba verimliliği kıyaslanmıştır. Yakıt özellikleri, proksimet 

analizi, nihai analiz ve ısıl değerleri ile ilgili olarak tespit 

edilmiş ve karbon monoksit emisyonları (CO), azot oksitler 

(NOx) ve kükürtdioksit (SO2) ölçülüp karşılaştırılmıştır. Pilot 

ölçekli yanma testleri, %90 ahşap pelet ile %10 biyokütleler 

eş yanma verimliliği ve emisyon önemli bir bozulma 

olmadan başarılı bir yanma sağladığını görülmüştür. Yakıt 

içeriğinde azot oksit (NOx) emisyonlarının, azot (N2) ile 

orantılı olduğu belirlenmiştir. SO2 emisyonları ihmal 

edilebilir düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Tüzün [5] 

çalışmasında katı yakıtlı kazanlara uyumlu şekilde çalışan 

pelet yakıcı sistemini tasarlamış, imal etmiş ve test işlemini 

gerçekleştirmiştir. Sistemi oluşturan her bir bileşen 

denetlenmiş ve izlenmiştir. Bunun sonucunda, mekanizmanın 

otomasyonunun yapılmasıyla, termostatik kontrollü olarak 

katı yakıtlı kazanlarda kullanıcı müdahalesi olmadan verimli 

bir şekilde pelet yakılabileceği görülmüştür. 

Bu çalışmada, bireysel konutların ve binaların ısıtılmasında 

kullanılacak yüksek verimli pelet yakıtlı üstten beslemeli 

silindirik bir kazan tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bununla 

birlikte, tasarlanan kazan imal edilerek yapılan performans 

testleri ile yüksek yanma verimi, düşük emisyon değerleri, 

oransal çalışma sağlanarak yakıt ekonomisi ve kullanım 

kolaylığı sağlanması amacıyla optimum tasarımı elde etmek 

için deneysel çalışmalar yürütülmüştür.  

II. GENEL BİLGİLER 

2.1. Pelet Yakıtı 

Sözlüksel olarak pelet; topak, yumak, tablet, misket gibi 

anlamlarına gelmektedir. Terminolojik olarak ise; küçük 

silindirik bir forma sahip olan genellikle 6-10 mm çapında ve 

10-50 mm arasında uzunluğu olan, sıkıştırılmış; talaş, odun 

yongaları, ağaç kabuğu, zirai ürünler, ekinlerin sapları, 

fındık, badem, ceviz kabukları gibi doğal ürün ve atıklardan 

elde edilen bir biyokütle yakıt türüdür [6].  

Peleti farklı şekillerde üretmek mümkün olduğu gibi en az 

maliyetle, güvenilir ve kaliteli ürünü Avrupa standartlarına 

uygun olarak üretmek için değişik üretim aşamaları 

gerekmektedir. Pelet yakıtın üretim süreci şu şekilde 

özetlenebilir; ağaç atık malzemelerin toplanıp ayrıştırıcıdan 

geçirilerek değirmen işlemi sonucunda küçük toz haline 

getirilir. Daha sonra bu toz halindeki ağaç atık malzemeleri 

fırında kurutularak nem oranı düşürülür. Kurutulan malzeme 

yüksek basınç altında preslenerek pelet haline getirilir. 

Presten çıkan mamule soğutma işlemi uygulanır ve ardından 

paketleme sonucunda kullanıma hazır hale getirilir [7]. 

Yüksek yanma verimi, düşük emisyon değerleri ve yakıt 

tasarrufu sağlaması amacıyla Tablo 1’de belirtilen 

standartlara göre pelet üretilmeli ve kullanılmalıdır. 

 
Tablo 1. Odun peleti standartları [8] 

 
 

Pelet yakıtının sürdürülebilir bir enerji kaynağı olması, 

elektrik ve ısı enerjisinde kullanılabilir olması, fosil yakıtlı 

yakıtlarda dışa bağımlılığın azaltmasını sağlaması, atmosfere 

salınan emisyon değerlerinin düşük olması, çevre ve insan 

sağlığı açısından kabul edilebilir olması, depolanması ve 

nakliyesinin kolay olması gibi birçok avantajı vardır.  

 

2.2. Pelet Yakıtlı Kazanlar 

Kazanlar, içerisinde yanmanın gerçekleştiği ve yakıtın 

içerdiği kimyasal enerjiyi ısı enerjisine dönüştürebilen, 

oluşan ısı enerjisini bir akışkana verecek şekilde imal edilmiş 

ve basınç altında çalışan kapalı kaplar olarak 

tanımlanmaktadır. Kazanlar konutlarda ısıtma amaçlı 

kullanıldığı gibi enerji gereksinimi olan birçok sektörde de 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Kazan verimliliği; yanmanın 

mükemmelliğine ve yanma sonucu açığa çıkan enerjinin 

akışkana transfer miktarına bağlıdır. Baca gazı emisyonları 

ise, kazanın yapısal tasarımına, brülör / yanma haznesi 

tasarımına, yakıt içerisindeki kirleticilerin miktarına ve 

işletme şartlarına bağlıdır.  

Yakıtı, kullanılabilir ısı enerjisine dönüştürmek için yaygın 

olarak uygulanan yöntem onu doğru bir şekilde yakmaktır. 

Pelet yakıtın yanmasında,  düşük emisyon ve düşük cüruf ile 
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tam yanmayı sağlamak için, yanma havasının miktarı ve 

temin yöntemi büyük öneme sahiptir. İdeal yanmayı elde 

edebilmek için ise, uygun koşullarda yakıt ile yanma 

havasının karışması sağlanmalıdır. Optimal yanmayı 

sağlamak için, yanma ortamı birincil ve ikincil yanma 

bölümleri olarak ikiye ayrılır. Katı yakıtların içinde saf 

karbon, su, uçucular ve kül bulunmaktadır. Birincil yanmada, 

birincil hava yardımıyla kazanda yakıtın büyük ölçüde saf 

karbon kısmı yakılır. Öncelikli olarak kurutma, ardından 

piroliz ve son olarak yanma gerçekleşir. Kurutma 

aşamasında, pelet yakıtın içerisinde kalan nemin 

buharlaşması ve pelet yakıtı terk etmesi sağlanır. Ardından ısı 

etkisiyle kuru peletler, piroliz ile bozunarak yanıcı ve uçucu 

gaz bileşenleri ve kok oluşur. İkincil yanma fazında ise, 

birincil hava ile alev üzerindeki uçucuları yakmak tam olarak 

mümkün olmadığından, birinci yanma sonucunda açığa çıkan 

yanıcı gaz bileşenleri hava fazlalığı ile tekrar tepkimeye 

girerek yanmamış bileşenlerin yanması sağlanır. 

Katı yakıtlı kazanlar yükleme tiplerine göre, elle yüklemeli 

ve otomatik yüklemeli sistemler olarak ikiye ayrılırlar. Elle 

yüklemeli sistemlerde, yakıt elle yanma haznesine 

beslendikten sonra doğal veya zorlanmış hava beslemesiyle 

yakılmaktadır. Otomatik yüklemeli sistemlerde ise yakıt, 

yanma haznesine bir redüktör motoru vasıtasıyla temin 

edilmektedir. Pelet otomatik yüklemeli besleme sistemleri 

üstten, yatay ve alttan beslemeli olmak üzere üçe ayrılır 

(Şekil 1). Otomatik yüklemeli besleme sistemlerinde helezon 

taşıyıcılar kullanılır ve bu taşıyıcılar peleti genellikle helezon 

borusu içinden taşır ve yanma haznesi içine iter ve burada 

yanma gerçekleşir. Yanma havası pelet ile beraber veya 

yanma haznesindeki açıklıklardan sağlanır. Kül ise, pelet ile 

yer değiştirir ve yanma haznesindeki açıklıklardan kül 

tavasına veya kül aktarma sistemine düşer. En yaygın olarak 

üstten beslemeli pelet taşıma sistemi kullanılır. Bu tiplerin 

avantajı, pelet deposunun yanma odasından ayrı olması ve 

böylece geri yanma tehlikesinin düşük olmasıdır. 

 

 
Şekil 1. Pelet besleme yöntem ve şekilleri 

 

2.3. Baca Gazı Bileşenleri ve Emisyonlar 

Yanma, yakıtın yeterli sıcaklıkta ve yeterli miktarda 

oksijenle buluşması ile meydana gelen kimyasal reaksiyonlar 

sonucunda içerisindeki enerjiyi dış ortama aktarması olarak 

tanımlanır. Yakıtın içerisindeki kimyasal bileşenlerden 

bazıları oksijen ile yeterli sıcaklık ve sürede temas etmeleri 

halinde, karbon (C) karbondioksite (CO2), hidrojen (H2) su 

buharına (H2O), kükürt (S) kükürt dioksite (SO2) 

dönüşmektedir.  

Karbon yeterli oksijen ve şartları (yanma süresi, yanma 

sıcaklığı, türbülans) bulursa tam olarak yanar ve 

karbondioksit (CO2) oluşarak 8113 kcal/kg enerji açığa çıkar. 

Eğer yanma için şartlar uygun değil ve yeterli oksijen 

bulunamazsa, eksik yanma oluşur. Yanmanın ana elementi 

karbonun eksik yanması; tam yanma sonucunda oluşan 

enerjinin % 70’i daha az enerji üretilmesine, hem de 

istenmeyen yanma atıklarının oluşmasına neden olur. 

Mükemmel yanmanın sağlanabilmesi için, genel bir kural 

olarak yakıta verilen hava belirli oranda artırılmaktadır. 

Mükemmel yanmayı yakalayabilmek için yakıta verilen ilave 

hava miktarı hava fazlalığı olarak tanımlanır. Fazla hava ile 

teorik havanın bölümü sonucunda elde edilen katsayıya ise, 

hava fazlalık katsayısı adı verilir. Hava fazlalık katsayısı 

yakıt cinsine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Farklı 

yakıtlar için belirtilen hava fazlalık katsayıları Tablo 2’ de 

gösterilmiştir. 

Tipik kayıplar ve optimum yanmanın sağlanacağı yanma 

noktası Şekil 2‘de gösterilmiştir. 

Hava fazlalık katsayının gereğinden az olması halinde 

karbon monoksit oluşmakta, üretilen enerji azalmakta, islilik 

başlamakta, yanma verimi düşmektedir. Hava fazlalık 

katsayısının gereğinden fazla olması halinde ise, karbon 

monoksit azalırken, yanmaya iştirak etmeyen hava yanma 

haznesinde ısıtılarak bacadan atılmakta, yanma bozulmakta, 

yanma verimi düşmektedir. Her iki kaybın toplamının 

minimum olduğu nokta, yanma kayıplarının minimum 

olduğu “Optimum Yanma” noktası olarak tanımlanır. 

 
Tablo 2. Farklı yakıtlar için hava fazlalık katsayıları [9] 

 
 

 
Şekil 2. Hava fazlalık katsayısı ile yanma kayıpları arasındaki bağlantı [9] 

III. MATERYAL VE YÖNTEM 

Üstten beslemeli alev/duman borulu iki geçişli olarak 

tasarlanan kazan Şekil 3’te görülmektedir. Pelet yakıt, 

belirlenen zaman içerisinde stoker helezonu vasıtasıyla 

depodan alınarak yanma çanağına taşınır. Yanma odasında 

alev oluşumu sağlanır. Yanma sonucu açığa çıkan atık gaz 

duman borularına doğru yönelir. Atık gaz etrafı su ile çevrili 

oniki duman borusundan geçerek ısı transferi yoluyla 

enerjisini suya aktararak bacadan dışarı atılır. Tasarlanan 

kazanın temel özellikleri Tablo 3’te gösterilmiştir. 
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Şekil 3a. Kazanın dış görünümü                                     Şekil 3b. Kazanın iç görünümü 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 3c. Türbülatörlerin görünümü                     Şekil 3d. Kazan ve çanağın üstten görünümü 

 
Şekil 3. Üstten beslemeli kazan görünüşleri 
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Tablo 3. Kazanın tasarım özellikleri 

Özellikler Üstten beslemeli kazan 

Kazan Tipi Alev/Duman Borulu Kazan 

Yükleme Tipi Otomatik Yükleme 

Yakma Düzeneği Çanak 

Duman Borusu Boyu (mm) 950 

Duman Boru Sayısı 12 

Türbülatör Sayısı 12 

Su hacmi (lt) 150 

Çalışma Basıncı (bar) 3 

Test Basıncı (bar) 5 

Isıl Kapasite (kW) 60 

Fan motor gücü (W) 40-80 

Tank kapasitesi (kg) 300 

Yakıt tüketimi (kg/h) 12 

 

   Deneyde kullanılan pelet yakıtı özellikleri Tablo 4‘ te 

verilmiştir. 
 

Tablo 4. Pelet yakıt özellikleri [10] 

Ölçülen Parametreler Değerler 

Malzeme (Kayın-Çam) (%) 70-30 

Çap (mm) 6 

Uzunluk (mm) 10-30 

Nem oranı (%) < 9 

Alt Isıl Değer (kcal/kg) 4200-4600 

Kül oranı (%) < 0,9 

Yoğunluk (kg/m3) 650 

 

Tasarlanan kazanın performans analizlerinin yapıldığı 

deney düzeneği Şekil 4’te gösterilmiştir. Deneylere 

başlamadan önce kazanın deney parametreleri ayarlanır. Pelet 

çanağı üzerindeki otomatik ateşleyici ile ayarlanan ateşleme 

zamanında pelet yakıtı tutuşturulur. Güç seviyelerine göre 

depodan yanma çanağına pelet yakıt besleme debisi ayarlanır. 

 

 
Şekil 4. Deney düzeneği 

 

Performans ile ilgili ısıl değer ölçümleri ultrasonik 

debimetre kullanılarak gerçekleştirilmiş, emisyon 

değerlerinin ölçümünde ise Ecom-J2KN pro emisyon cihazı 

kullanılmıştır. 

 

IV.  BULGULAR VE TARTIŞMA 

Deneyde yaklaşık olarak %100 fazla hava ile yanma 

gerçekleştirilmiştir. Sistem yaklaşık olarak kararlı hale 

geldikten sonra cihaz çalıştırılarak sonuçlar kayıt altına 

alınmaya başlanmıştır. Kalorimetre cihazında ölçülen 

değerler Tablo 5’te verilmiştir. 

 
Tablo 5. Kalorimetre cihazında ölçülen değerler 

Ölçülen Parametreler Değerler 

Debi (kg/s) 0,58 

Dönüş Suyu Sıcaklığı (°C) 85,1 

Gidiş Suyu Sıcaklığı (°C) 62,0 

Sıcaklık Farkı 23,1 

Suya transfer olan ısı (kW) 56,0 

Yakma sistemlerinde verim ile baca gazı sıcaklığı arasında 

bir ilişki vardır. Baca gazı çıkış sıcaklığı ne kadar düşük 

olursa yanma verimi de o derece yüksek olur. Ayrıca hava 

fazlalık katsayısının (λ) da verim üzerinde etkisi mevcuttur. 

Baca gazı sıcaklığı ve verimin zamana göre değişimi Şekil 

5’te gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi üstten beslemeli 

kazanda baca gazı sıcaklıkları 110 °C civarlarındadır. Buna 

bağlı olarak kazan veriminin % 93-94 arasında olduğu 

görülmektedir. 
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Şekil 5. Baca gazı sıcaklığı ve ısıl verimin zamana göre değişimi 
 

Ölçümler sonucunda elde edilen O2 konsantrasyonun 

zamanla değişimi Şekil 6’da gösterilmiştir. 
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 Şekil 6. O2 konsantrasyonunun zamana göre değişimi 
 

CO ve NOx konsantrasyonunun zamanla değişimi Şekil 

7’de gösterilmiştir. 
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Şekil 7. CO ve NOx konsantrasyonlarının zamana göre değişimi 
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CO emisyonlarının 80 - 120 ppm arasında seyrettiği, NOx 

emisyonlarının ise 100-110 ppm arasında olduğu şekilden 

görülmektedir. 

 

V. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada 60 kW ısıl gücünde tasarımı yapılan pelet 

yakıtlı bir kazan için deneyler gerçekleştirilmiştir. Deneyler 

sırasında her bir durum için CO, NOx emisyonları, baca gazı 

çıkış sıcaklığı ve ısıl verim değerlerinin zamanla değişimleri 

kaydedilerek gerçek çalışma şartlarındaki durumlar 

incelenerek değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan deneyler 

sonucunda kazan veriminin % 93-94 ve baca gazı 

sıcaklıklarının 110 °C civarlarında olduğu belirlenmiştir. CO 

emisyonlarının 80-120 ppm arasında olduğu görülmüştür. 

NOx emisyonları açısından durum incelendiğinde de, NOx 

emisyonlarının 100-110 ppm arasında seyrettiği 

belirlenmiştir. Performans testleri yapılan kazanın veriminin 

yüksek, emisyonlarının ise tatmin edici seviyede olduğu 

görülmüştür. Böylece tasarlanan sistem konutlarda kullanılan 

mevcut katı yakıtlı kazanların yerine kullanılabilecektir. 

Kazanlarda yanma verimine ve emisyonlara etki eden ızgara 

tipi, birincil ve ikincil hava miktarları, yanma odası 

geometrisi gibi birçok parametrenin de incelenmesi ilerideki 

çalışmalar açısından daha faydalı olacaktır. 
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Özet - Sürtünme karıştırma nokta kaynak (SKNK) yöntemi otomasyona yatkındır. Bu sayede, robot ve otomasyon sistemlerine 

entegre edilerek kolayca geliştirilmiştir. Yöntem sayesinde, kısa işlem zamanı ile etkili bindirme bağlantıları elde edilebilir. Bu 

çalışmada, 4 mm kalınlığındaki polipropilen (PP) levhaların sürtünme karıştırma nokta kaynağı ile bindirme bağlantıları CNC 

tezgâhta yapılmıştır. Farklı iki takım geometrisi üzerinde çalışılmış ve kaynak bağlantısının dayanımına, takım geometrisinin 

etkisi incelenmiştir. Kaynak işlemi, CNC dik işleme tezgâhında ISO GM kod sistemi kullanılarak yazılmış bir program 

yardımı ile uygulanmıştır. En uygun takım geometrisinin bulunması amacıyla, kaynaklı numunelerin TS EN 12814-2 

standardına uygun olarak çekme testleri yapılmıştır. Bu çalışmada, kaynaklı numunelere uygulanan çekme testleri sonucunda, 

elde edilen maksimum çekme kuvveti ve en uygun takım geometrisi belirlenmiştir. En yüksek çekme kuvvetine, Takım 2 ile 

1000 dev/dk takım devri, 90 sn karıştırma süresi, 5,75 mm dalma derinliğinde ulaşılmıştır. Takım 2 ile oluşturulan kaynaklı 

bağlantı için maksimum çekme kuvveti 4038 N olarak elde edilmiştir. Bu değer esas malzemenin yaklaşık olarak % 70’ine 

eşdeğerdir.   

 

Anahtar Kelimeler - Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı, Polipropilen, Takım Geometrisi, Bağlantı Dayanımı, Çekme 

Kuvveti, CNC Tezgâh 

 

Investigation of the Effect on Joining Strength of the Tool Geometry in the 

Friction Stir Spot Welding Applied to Polypropylene Material 
 

Abstract - Friction stir spot welding (FSSW) method is prone to automation. In this way, by integrating the robot and 

automation systems have been easily developed. Thanks to the method, the effective overlapping joints can be obtained a short 

processing time. In the study, 4 mm thick polypropylene (PP) sheets were done lap joints with FSSW in the CNC machine. On 

the two different tool geometries were studied and the effect on weld joining strength of the tool geometry was examined. 

Welding process was applied with the aid of a written program using the ISO GM code system on the CNC vertical processing 

machine. In order to find the most optimum tool geometry, the welded samples were carried out the tensile tests according to 

TS EN 12814-2 standard. In this study, the maximum tensile force and the most optimum tool geometry have been determined 

as a result of tensile tests applied to the welded samples. The maximum tensile force with the Tool 2 has been achieved at the 

tool rotation speed of 1000 rpm, dwell time of 90 s, tool penetration depth of 5,75 mm. The maximum tensile force with Tool 2 

was obtained as 4038 N for the welded joining. This value is equivalent to approximately 70% of the base material. 

 

Keywords - Friction Stir Spot Welding, Polypropylene, Tool Geometry, Joining Strength, Tensile Force, CNC Machine 

 

I. GİRİŞ 

Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı (SKNK) yöntemi 

1993 yılında Mazda tarafından icat edilmiş, tamamen yeni ve 

ergime olmaksızın bindirme bağlantısı gerçekleştirilen bir 

katı faz kaynak yöntemidir  [1]-[10].  SKNK, sürtünme 

karıştırma kaynağından (SKK) türetilmiştir ve otomotiv 

sektöründe oldukça dikkat çekmektedir [11]-[13]. Otomotiv 

endüstrisinde alüminyum sacların birleştirilmesinde direnç 

nokta kaynağı sonucunda oluşan hataların giderilmesi için 

geliştirilen SKNK, başarılı bir şekilde, alüminyum [14], 

magnezyum [15], çelik levhalara [16] uygulanmaktadır. 

SKNK ile plastikler üzerine yapılan ilk çalışmalar 

neticesinde, bu yöntemin polimer esaslı malzemelere de 

uygulanabilirliği kanıtlanmıştır [1], [5], [8], [17]. Sonrasında 

ise çeşitli polimer malzemelerin SKNK yöntemi ile 

birleştirilerek optimum parametrelerin saptanabilmesi için 

çeşitli çalışmalar yapılmıştır. SKNK yönteminin metal 

malzemelere ilaveten plastik malzemelere de 
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uygulanabilmesi, yönteme önemli bir avantaj kazandırmıştır 

[3], [4], [11], [17]-[25]. 

SKNK yönteminin, karıştırıcı uç formuna sahip silindirik 

omuzlu bir takımla, üç kademede gerçekleştirilen pratik bir 

uygulaması vardır [3], [4], [8], [26]-[29]. Üç aşamadan 

oluşan bu uygulama, Şekil 1’de görüldüğü gibi sırasıyla, 

daldırma, karıştırma (bekleme) ve geri çekilme 

aşamalarından oluşur. Daldırma, belirli bir devirde dönen 

kaynak takımı uç kısmının birleştirilecek parçaların üst 

yüzeyine temas etmesiyle başlayıp omuz kısmının üst 

parçaya temas etmesiyle biter. Bu ilerleme sırasında uç ile 

malzeme arasında ortaya çıkan sürtünme nedeniyle oluşan ısı 

malzemenin yumuşamasına yol açar [8], [28], [29]. Takımın 

özellikle omuz kısmının da sürtünmeye katılmasıyla, daha 

geniş bir bölgede daha yüksek bir kaynak sıcaklığına ulaşılır 

[20]. Kaynak takımının omuz tabanına ait yüzey alanının 

sürtünme ısısını önemli oranda etkilediği bilinmektedir [30]. 

Bundan sonra başlayan karıştırma aşamasında, omuz 

kısmının da oluşturduğu sürtünme ile kaynak bölgesinde 

daha fazla ısı meydana gelir. Isıyla birlikte yumuşayan 

malzeme çifti, dönen takımın dönme yönünde yumuşamış bir 

malzeme akışı gerçekleştirir. Ayrıca, takım ucunun vida 

dişleri nedeniyle, eksenel yönde de bir yumuşamış malzeme 

akış hareketi söz konusudur [8], [28] (Şekil 2). Böylelikle, 

yumuşayan her iki parça malzemesi takım ucu etrafında 

karıştırılarak, aralarında bağ kurulur. Birleştirme 

tamamladığında, dönmeye devam eden kaynak takımının 

kaynak bölgesinden uzaklaştırılması ile geri çekme olarak 

adlandırılan son aşama tamamlanmış olur [8], [27]. 

 

 
 

Şekil 1. SKNK yönteminin aşamaları [8] 

 

  

Şekil 2. SKNK yönteminde birleştirme mekanizması [8]  

SKNK yöntemi uygulanırken sonuca etki eden beş ana 

parametre vardır. Bunlar; kaynak takımının geometrisi, 

kaynak takımının devir sayısı, karıştırma süresi, dalma hızı 

ve kaynak takımının malzemeye dalma derinliğidir [1], [ 5], 

[17], [ 31]-[33]. 

Yapılan literatür incelemesi sonucunda, SKNK işlemi 

sonucunda oluşturulan kaynak noktalarının dayanımına takım 

geometrisinin önemli oranda etki ettiği görülmüştür. Bilici ve 

diğ. dört farklı uç profili (silindirik, konik, vida dişi açılmış 

silindirik ve üçgen) ile, belirli koniklik açısı, kesit boyutu ve 

uç uzunluğuna sahip takımlarla oda sıcaklığında kaynaklı 

bağlantılar gerçekleştirmişlerdir. Yüksek yoğunluklu 

polietilen levhaların SKNK ile birleştirilmesinde, kullanılan 

takımın uç geometrisinin, kaynak kopma kuvvetine etkilerini 

incelemişlerdir. Yaptıkları çalışma sonucunda, konik takım 

uç profilinin, en yüksek kaynak kopma kuvvetine sahip 

kaynak dikişi oluşturduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca kaynak 

takımının uç kesit boyutu ve koniklik açısının, dikiş oluşumu 

ve kaynak kopma kuvveti üzerinde etkisinin olduğu sonucuna 

varmışlardır [34]. Bilici ve diğ., yapmış oldukları bir diğer 

çalışmada ise yine konik uç profiline ait takım ile en iyi 

kaynak dayanımı değerini elde etmişlerdir [23]. Mert Ş. ve 

diğ. yapmış oldukları araştırma çalışmasında, sürtünme 

karıştırma kaynağında, kaynak dayanımını artırmak için 

kullanılan kaynak takımı geometrisinin geliştirilmesi üzerine 

yapılan çalışmaları detaylı bir şekilde incelemişlerdir [35]. 

Badarinarayan H. ve diğ. yaptıkları çalışmada, 3 farklı omuz 

taban açısında (100 konkav, 00 düz, 100 konveks) ürettikleri 

takımlarla, alüminyum 5754-O levhalar üzerinde 

uyguladıkları SKNK sonucunda, en iyi kaynak dayanımına 

100 konkav tabanlı takımla ulaşmışlardır  [36]. Badarinarayan 

H. ve diğ. bir diğer çalışmalarında ise iki farklı uç geometrisi 

(silindirik, üçgen) kullanmışlar ve kaynak dayanımı açısından 

silindirik uçlu kaynak takımının daha iyi sonuçlar verdiğini 

görmüşlerdir [37]. Tozaki T. ve diğ. üç farklı uç uzunluğuna 

(3,7 - 3,1 - 2,4 mm) sahip takımla yaptıkları çalışma 

sonucunda, uç uzunluğu arttıkça kaynak dayanımında da artış 

olduğunu gözlemlemişlerdir [38].   

Yapılan bu çalışmada, polipropilen levhalara uygulanan 

SKNK yöntemi ile oluşan kaynak dayanımına, kullanılan 

kaynak takımı geometrisinin etkileri incelenmiştir. Bunun 

için iki farklı kaynak takım geometrisi belirlenmiştir. Her 

kaynak bağlantısı için, iki adet 4 mm kalınlığındaki 

polipropilen levhanın SKNK yöntemi ile bindirme kaynak 

bağlantıları yapılmış ve kaynaklanan numunelere kaynak 

bölgesinin dayanımını belirleyebilmek için TS EN 12814-2 

standardına uygun olarak çekme testi uygulanmıştır. Elde 

elden sonuçlar değerlendirilerek kaynak takımı geometrisinin 

kaynak dayanımına etkileri ortaya konulmuştur. 

II. MATERYAL VE METOD 

Deneysel çalışmada kaynaklı bağlantıların 

oluşturulmasında kullanılacak olan numuneler için, DIN EN 

ISO 15013 TG1.1 standardında, RÖCHLING Engineering 

Plastics firması tarafından 2000x1000x4 mm boyutlarında 

ekstrüzyon ürünü olarak üretilmiş, Polystone P-grau 

Homopolimer polipropilen (PP) levhalar temin edilmiştir. 

Malzemenin erime sıcaklığı 162-167oC, yoğunluğu 0,91 

gr/cm3, akma gerilmesi 32 MPa, elastik modülü 1300 MPa, 

darbe direnci 4 KJ/m2, shore sertliği 72 scale D’dir [39]. Bu 

çalışmada, kaynak işlemi için kullanılan farklı geometriye 

sahip takımların malzemesi AISI/SAE 4140 ıslah çeliğidir. 

Yapılan bu çalışmada kullanılan takım geometrileri, 

literatürde var olan takım geometrilerinden faydalanılarak ve 

yapılan ön çalışmaların neticesinde alınan iyi sonuçlara 

bakılarak belirlenmiştir. Takımlardan birincisinin omuz çapı 

28 mm ve omuz tabanı düz, takım ucu M9 ve uç uzunluğu 

5,5 mm’dir (T1). İkinci takım ise, omuz çapı 28 mm ve omuz 

tabanı spiral kanallı, küçük çapı 7 mm ve büyük çapı 9 mm 

olan 5,5 mm uzunluğunda konik uçlu bir takımdır (T2). 

T2’nin spiral omuz tabanının tasarımı CATIA-V5 CAD 

yazılımında yapılmıştır. Yapılan yeni takım tasarımının ekran 
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görüntüsü Şekil 3’te görülmektedir. Tasarımı yapılan 

modelin işlemesi ise MasterCAM X5, CAM yazılımında 

yapılarak kod dosyası oluşturulmuştur. Oluşturulan kod 

dosyası CNC dik işleme tezgâhına yüklenerek CNC dik 

işleme tezgahında takımın işlemesi gerçekleştirilmiştir.  

 

 
 

Şekil 3.  CATIA-V5 CAD programında tasarlanan T2 kodlu takım  

T2’de kullanılan omuz tabanının spiral olarak imal 

edilmesindeki amaç, takımın omuz kısmının üst parçaya 

teması ve bir miktar malzemeden içeri girmesi esnasında, 

takımın altından sıyrılıp kaynak bölgesini terk eden malzeme 

kaybının önüne geçilmek istenmesidir. Spiral omuz tabanında 

bulunan spiral kanallar takım dönme yönüne bağlı olarak 

dışarıdan içeriye doğru malzemeyi sürükler ve omuz tabanı 

ile teması sonucunda yumuşayan malzemenin kaynak 

bölgesinden dışarıya kaçışını engeller. Bu sayede daha fazla 

malzeme kaynak bölgesinde kalarak, kaynak dayanımının 

artmasına yardımcı olunacağı düşünülerek bu tasarım 

gerçekleştirilmiştir. SKNK işlemi için kullanılan takımlara ait 

teknik resim ve fotoğraflar Şekil 4’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.  Kullanılan kaynak takımlarının teknik resimleri ve fotoğrafları  

SKNK ile birleştirilecek numuneler TS EN 12814-2 

standardına uygun geometride hazırlanmıştır.  Bunun için, 4 

mm kalınlığındaki PP levhadan, ekstrüzyon yönünde 150x40 

mm ölçülerindeki numuneler, daire testere tezgâhı yardımı ile 

kesilerek Şekil 5’te gösterildiği gibi üst üste bindirilmiş ve üç 

eksenli CNC dik işleme tezgahında SKNK işlemi 

gerçekleştirilmiştir. 

 
 

Şekil 5. SKNK bağlantısı için numunelerin bindirme şekli 

 

SKNK işlemi için kullanılan üç eksenli CNC dik işleme 

merkezinin, maksimum devri 10000 dev/dk, maksimum 

ilerlemesi 20000 mm/dk, konumlama hassasiyeti 0,005 mm, 

kontrol paneli FANUC marka Oi-Mate modeli ve kullandığı 

kod sistemi ISO GM’dir. SKNK işlemi için kontrol paneli 

üzerinden kullanılan parametreleri içeren CNC programı 

yazılmış ve daha sonra bu program çalıştırılarak kaynak 

operasyonunun otomatik olarak yapılması sağlanmıştır. 

Bu çalışmada her bir kaynak takımı için 750-1000-1250-

1500-1750 ve 2000 dev/dk olmak üzere 6 farklı takım devri, 

30-60-90-120 ve 150 sn olmak üzere 5 farklı bekleme süresi, 

5,75-6-6,25 ve 6,5 mm olmak üzere 4 farklı dalma derinliği, 

kaynak parametre değerleri olarak belirlenmiştir. Her bir 

parametre değeri için SKNK işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Üretilen her bir numunenin kaynak mukavemetini belirlemek 

amacıyla çekme testi uygulanmıştır. Bunun için maksimum 

yükleme kapasitesi 5 kN olan üniversal elektromekanik test 

cihazı kullanılarak, kaynaklı parçaların TS EN 12814-2 

standardına uygun olarak çekme deneyleri yapılmıştır. 

Çekme test hızı 20 mm/dk ve çeneler arası mesafe 180 mm 

olarak ilgili standarda göre belirlenmiştir. Çekme testi 

sonucunda elde elden maksimum çekme kuvvetleri 

değerlendirilerek, kaynak takımı geometrisinin kaynak 

dayanımına etkileri ortaya konulmuştur. 

III. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

Bu çalışmada takım geometrisinin SKNK dayanımına 

etkisini araştırmak için 2 farklı takım geometrisi 

kullanılmıştır. T1 ve T2 ile üretilen SKNK numunelerinin 

çekme testleri sonucunda T2 ile daha yüksek çekme kuvveti 

değerlerine ulaşılmıştır. T2 ile elde edilen maksimum çekme 

kuvveti 4037 N’dur. T2 kullanılarak elde edilen maksimum 

çekme kuvvetine sahip numuneye ait kaynak parametre 

değerleri, 1000 dev/dk takım devri, 100 m/sn dalma hızı, 90 

sn karıştırma süresi ve 5,75 mm dalma derinliğidir. T1 ile 

elde edilen maksimum çekme kuvveti 2907 N’dur. T1 

kullanılarak elde edilen maksimum çekme kuvvetine sahip 

numuneye ait kaynak parametre değerleri, 1000 dev/dk takım 

devri, 100 m/sn dalma hızı, 60 sn karıştırma süresi ve 6 mm 

dalma derinliğidir. Her iki takım için oluşturulan kaynaklı 

bağlantılardan elde edilen maksimum çekme kuvvetleri ve 

SKNK parametre değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Tablo 1. T1 ve T2 takımları ile kaynaklanan numunelerin maksimum çekme 

kuvvetleri ve SKNK parametreleri 
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Kaynak dayanımına takım geometrisinin etkisini 

incelemek için yapılan bu çalışmada, karşılaştırılan iki takım 

geometrisi için yapılan deneyler sonucunda, T1 için elde 

edilen en iyi karıştırma süresi 60 sn’dir. Her iki takım için 

1000 dev/dk sabit takım devri ve 60 sn sabit karıştırma 

süresinde, farklı dalma derinliklerine göre üretilen 

numunelere ait maksimum çekme kuvveti değerleri Şekil 

6’da verilmiştir. Buna göre en yüksek çekme kuvveti değeri, 

T2 ile üretilen 6,25 mm dalma derinliğine sahip numunelerde 

3259 N olarak elde edilmiştir. Şekil 6’da görüldüğü gibi T1 

için en yüksek çekme kuvveti değeri, 6 mm dalma derinliğine 

sahip numunelerde 2907 N olarak elde edilmiştir. Şekil 6’da 

görüldüğü gibi, T2 için dalma derinliği değeri 6,25 mm için 

incelendiğinde, bu değer azaldıkça ve arttıkça maksimum 

çekme kuvvetinde düşmeler olduğu görülmektedir. T1’in 

dalma derinliği değeri 6 mm için incelendiğinde, bu değer 

azaldıkça ve arttıkça yine maksimum çekme kuvvetinde 

belirgin düşmeler olduğu görülmektedir. Bu nedenle de 

optimum kaynak parametrelerinin tercih edilmesinin, 

kaynaklı bağlantının dayanımı açısından avantaj sağladığı 

görülmüştür. Ayrıca, 60 sn sabit karıştırma süresi için, T2 ile 

kullanılan tüm dalma derinliklerinde, T1’den daha yüksek 

çekme kuvveti değerlerine ulaşılmıştır.   

 

 
 

Şekil 6. 60 sn sabit karıştırma süresi için T1 ve T2 ile kaynaklanan 

numunelere ait maksimum çekme kuvveti değerlerinin farklı dalma derinliği 
değerleri ile değişimi 

 

T2 için elde edilen en iyi karıştırma süresi 90 sn’dir. Her 

iki takım için 1000 dev/dk sabit takım devri ve 90 sn sabit 

karıştırma süresinde, farklı dalma derinliklerine göre üretilen 

numunelere ait maksimum çekme kuvveti değerleri Şekil 

7’de verilmiştir. Buna göre en yüksek çekme kuvveti değeri, 

T2 ile üretilen 5,75 mm dalma derinliğine sahip numunelerde 

4037 N olarak elde edilmiştir. T1 için en yüksek çekme 

kuvveti değeri, 6 mm dalma derinliğine sahip numunelerde 

2746 N olarak elde edilmiştir. Şekil 7’de görüldüğü gibi, T2 

için dalma derinliği 6 mm iken, çekme kuvveti değeri bir 

miktar düşmüştür. Dalma derinliği 6,25 mm’ye çıkarıldığında 

ise çekme kuvveti değerinin de bir miktar arttığı, dalma 

derinliğinin 6,5 mm’ye çıkarılarak, başlangıç dalma 

derinliğine göre çok fazla artırılmasının ise kaynak noktasının 

bağlantı dayanımına olumsuz yönde etki yaptığı görülmüştür. 

T1 için dalma derinliği değeri 6 mm için incelendiğinde, bu 

değer azaldıkça ve arttıkça maksimum çekme kuvvetinde bir 

miktar düşüş gözlenmiştir. Bu nedenle de, optimum kaynak 

parametrelerinde kaynak noktalarının oluşturulmasının, 

kaynaklı bağlantının dayanımı açısından avantaj sağladığı 

görülmüştür. Ayrıca, 90 sn sabit karıştırma süresi için, T2 ile 

kullanılan tüm dalma derinliklerinde, T1’den daha yüksek 

çekme kuvveti değerlerine ulaşılmıştır. 

 

 
 

Şekil 7. 90 sn sabit karıştırma süresi için T1 ve T2 ile kaynaklanan 
numunelere ait maksimum çekme kuvveti değerlerinin farklı dalma derinliği 

değerleri ile değişimi 

 

T1 için bulunan en iyi dalma derinliği değeri 6 mm’dir. 

Her iki takım için 1000 dev/dk sabit takım devri ve 6 mm 

sabit dalma derinliğinde, farklı karıştırma sürelerine göre 

üretilen numunelere ait maksimum çekme kuvveti değerleri 

Şekil 8’de verilmiştir. Buna göre en yüksek çekme kuvveti 

değeri, T2 ile üretilen 120 ve 150 sn karıştırma süresine sahip 

numunelerde 3700 N olarak elde edilmiştir. T1 için en 

yüksek çekme kuvveti değeri, 60 sn karıştırma süresine sahip 

numunelerde 2907 N olarak elde edilmiştir. Şekil 8’de 

görüldüğü gibi, T2 için dalma derinliği değeri 60 sn’nin 

altında iken maksimum çekme kuvveti değeri çok düşük elde 

edilmiştir. Karıştırma süresi 60 sn’nin üzerine çıkıldığında ise 

maksimum çekme kuvvetinde bir miktar artış 

gözlemlenmiştir.  T1 ve T2 ile belirli bir karıştırma süresi 

değerinin üzerine çıkıldığında veya altına düşüldüğünde, 

maksimum çekme kuvvetinde bir miktar düşüş görülmüştür. 

Bu nedenle de optimum kaynak parametrelerinde çalışmanın 

bağlantının dayanımı açısından avantaj sağladığı 

görülmüştür. Ayrıca, 6 mm sabit dalma derinliği için, T2 ile  

kullanılan hemen hemen tüm karıştırma sürelerinde, T1’den 

daha yüksek çekme kuvveti değerlerine ulaşılmıştır. 

 

 
 

Şekil 8. 6 mm sabit dalma derinliği için T1 ve T2 ile kaynaklanan 

numunelere ait maksimum çekme kuvveti değerlerinin farklı karıştırma 

süreleri ile değişimi  
 

T2 için bulunan en iyi dalma derinliği değeri 5,75 mm’dir. 

Her iki takım için 1000 dev/dk sabit takım devri ve 5,75 mm 
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sabit dalma derinliğinde, farklı karıştırma sürelerine göre 

üretilen numunelere ait maksimum çekme kuvveti değerleri 

Şekil 9’da verilmiştir. Buna göre en yüksek çekme kuvveti 

değeri, T2 ile üretilen 90 sn karıştırma süresine sahip 

numunelerde 4037 N olarak elde edilmiştir. T1 için en 

yüksek çekme kuvveti değeri, 90 sn karıştırma süresine sahip 

numunelerde 2645 N olarak elde edilmiştir. Şekil 9’da 

görüldüğü gibi, T2 için dalma derinliği değeri 90 sn’nin 

altında seçilirse, çekme kuvveti değerinin belirgin bir şekilde 

düştüğü görülmüştür. Karıştırma süresi 90 sn’nin üzerine 

çıkıldığında da maksimum çekme kuvvetinde bir miktar 

düşme görülmüştür. T1 için karıştırma süresi 90 sn’nin 

üzerindeki ve altındaki değerlerde maksimum çekme kuvveti 

değerlerinde bir miktar düşüş görülmüştür. Bu nedenle de 

optimum kaynak parametrelerinde çalışmanın bağlantının 

dayanımı açısından avantaj sağladığı görülmüştür. Ayrıca, 

5,75 mm sabit dalma derinliği için, T2 ile kullanılan hemen 

hemen tüm karıştırma sürelerinde, T1’den daha yüksek 

çekme kuvveti değerlerine ulaşılmıştır. 
 

 
 
Şekil 9. 5,75 mm sabit dalma derinliği için T1 ve T2 ile kaynaklanan 

numunelere ait maksimum çekme kuvveti değerlerinin farklı karıştırma 

süreleri ile değişimi 
 

Farklı geometrilere sahip kaynak takımları ile birleştirilen 

numunelerin çekme testi öncesi ve sonrası fotoğrafları 

incelendiğinde, T1 ile üretilen numunelerin kaynak bölgesi 

merkezinde, takım dönme hareketine devam ederken geri 

çekildiğinden, yumuşayan malzeme akarak kaynak 

bölgesinde uç boşluğunun kalmasını engellemiştir (Şekil 10). 

T2 ile üretilen numunelerde ise, karıştırma işlemi sonunda 

takımın dönme hareketi durdurularak bir süre dalma 

konumunda bekletilmiş, ardından durur konumda iken geri 

çekilmiştir. Bu işlem sonucunda kaynak merkezinde uç 

boşluğu oluşmuştur (Şekil 11). Üretilen numunelerin çekme 

testi sonucunda oluşan kopma bölgeleri incelendiğinde ise, 

T1 ile üretilen numunede sünek kopma görülmektedir. 

Malzemenin kopma öncesi, sünek kırılmayı ifade eden 

oldukça fazla çekme lifleri gösterdiği, bindirme bağlantısının 

alt parçasına ait fotoğrafta görülmektedir. T2 ile üretilen 

numunede ise, üst parçada yine sünek kopma izleri 

görülmektedir. Kopma şekillerine ve oluşan çekme liflerine 

bakıldığında, kendi deney setleri içinde, en yüksek çekme 

kuvvetlerinin elde edildiği numunelere ait bu görüntüler, elde 

edilen yüksek çekme kuvveti değerleri ile örtüşmekte ve 

yapılan çalışmayı doğrular niteliktedir.    
 

 
iiekil 1. 6  

Şekil 10. T1 ile kaynaklanan en yüksek kaynak dayanımına sahip numunenin 

çekme testi öncesi ve sonrası fotoğrafları 
 

 

 
Şekil 11. T2  ile kaynaklanan en yüksek kaynak dayanımına sahip 

numunenin çekme testi öncesi ve sonrası fotoğrafları 

 

T2’nin omuz tabanında bulunan helisel kanallar, T1’e göre 

yüzey alanını daha fazla artırmıştır. Dolayısı ile sürtünmeden 

doğan ısı artmış ve kaynaklanabilme kabiliyeti 

iyileştirilmiştir. Ayrıca omuz tabanında bulunan helisel 

kanallar, dönme yönüne bağlı olarak dışarıdan içeriye doğru 

malzemeyi sürükleme özelliği gösterdiğinden, omuz tabanı 

ile malzemenin teması sonucunda, yumuşayan malzemenin 

kaynak havuzundan dışarıya kaçışı engellenmeye 

çalışılmıştır. Bu sayede kaynak bölgesinin hacmi maksimum 

seviyede tutulmuş ve en yüksek kaynak dayanımının elde 

edilmesi sağlanmıştır. 

IV. TARTIŞMA 

Bu çalışmada iki farklı takım geometrisi kullanılarak takım 

geometrisinin kaynak dayanımı üzerindeki etkileri 

incelenmiştir. Farklı takım geometrileri ile oluşturulan 

kaynaklı bağlantılara uygulanan çekme deneyleri ile, kaynak 

takımı geometrisinin kaynak dayanımı üzerinde çok önemli 

etkilere sahip olduğu görülmüştür. Konik uçlu ve spiral 

tabanlı takımın (T2), üzerine diş açılmış ve silindirik uçlu, 

düztabanlı takıma (T1) göre, kaynak bağlantısı mukavemetini 

artırdığı tespit edilmiştir. Kaynak takımına ait uç ve omuz 

geometrilerinin, optimum belirlenmesi durumunda, daha 

yüksek dayanım değerlerinin elde edileceği saptanmıştır.  

 

SONUÇLAR 

1. SKNK yöntemi ile oluşturulan kaynak 

bağlantılarının dayanımına, kaynak takımının sahip olduğu 

geometrinin önemli ölçüde etkisi vardır. 

2. T2 kodlu konik merkez pimli ve spiral omuz tabanlı 

takım ile kaynaklanan numuneler üzerinde yapılan çekme 

testleri sonucunda, T1 kodlu M9 uçlu ve içbükey yapıdaki 

omuz tabanına sahip takımla kaynaklanan numunelere göre 

daha yüksek çekme kuvveti değerlerine ulaşılmıştır.  

3. T1 ile kaynaklanan numunelerden elde edilen en 

yüksek, maksimum çekme kuvveti değeri 2907 N’dur. Aynı 

şartlarda, T2 ile kaynaklanan numunelerden elde edilen en 

yüksek maksimum çekme kuvveti değeri 4037 N’dur. Bu 

sonuç, SKNK yöntemi ile kaynaklanacak malzemeler için, 

takım tasarımının çok büyük bir önem arz ettiğini 

göstermektedir.  

4. Kaynak havuzundaki malzeme hacmi kaynak 

dayanımını etkilemektedir. Bu yüzden takım tasarımı 
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yapılırken, kaynak bölgesinin hacmini en yüksek değerde 

tutmak için, en uygun kaynak takımı geometrisini tasarlamak, 

dayanım değerlerini olumlu yönde etkilemektedir.  

5. Her zaman için, optimum kaynak parametreleri ile 

çalışmanın, bağlantının dayanımı açısından önemli avantaj 

sağladığı görülmüştür.  

6. T2 ile elde edilen 4037 N maksimum çekme kuvveti 

değeri, esas malzemenin maksimum çekme kuvveti olan 

5864 N değerinin, yaklaşık olarak %70’ine eşdeğerdir.  
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Özet (Abstract) – Gerilmeli korozyon, duyarlı bir malzemenin gerilme ve korozif ortam ile etkisi sonucunda meydana gelen 

tehlikeli bir korozyon türüdür. Birçok metalik malzeme çalışma şartlarına bağlı olarak gerilmeli korozyon hasarına maruz 

kalabilmektedir. Gerilmeli korozyon davranışını tayin etmek amacıyla SSRT(slow strain rate test-düşük deformasyon hızı testi) 

metodu kullanılır. Bu çalışmada, AA2024 alaşımlarının gerilmeli korozyon davranışları %3,5’lik NaCl çözeltisinin pH=2, 7 ve 

11 olan üç farklı ortamdan elde edilen SSRT sonuçları ve aynı test numunesinin hava ortamındaki SSRT sonuçlarından elde 

edilen kopma mukavemetleri ve gerilmeli korozyon indekslerinin (𝐼𝑆𝐶𝐶 ) karşılaştırılmasıyla birlikte farklı ortamların gerilmeli 

korozyon davranışları belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler (Keywords) – Alüminyum alaşımları, Gerilmeli korozyon, SSRT. 

 

I. GIRIŞ (INTRODUCTION) 

Alüminyum ve alüminyum alaşımları, düşük yoğunluk, 

yüksek iletkenlik ve kolay şekillendirebilme gibi önemli 

özellikleri ve malzeme yüzeyinde ince bir koruyucu oksit filmi 

(sulu ve nemli ortamlar dahil) oluşturarak korozyon hasarını 

azaltmasından dolayı birçok alanda çok geniş bir şekilde 

kullanılmaktadır [1,2,3]. AA2024 alaşımları yüksek 

mukavemet/ağırlık oranlarından dolayı, havacılık, perçinler, 

araç jantları, dişli ürünleri v.b yapısal uygulamalarda 

kullanılmaktadır. Bu alaşımlarda alaşım elementleri Cr, Mn, 

ve Cu yapıya eklenmesiyle, malzemenin kaynak 

yapılabilirliği, korozyon direnci ve özellikle de 

mukavemetinin artışı bu ekleme sayesinde gerçekleştirilebilir 

[4]. AA2024 alaşımları genelde korozyona duyarlı alaşımlar 

olup, bu alaşımlarda gerilmeli korozyon, çukurcuk korozyonu, 

taneler arası korozyon gibi yerel korozyon meydana gelebilir 

[5]. AA2024 alaşımları havacılıkta yapısal birleşimlerde 

kullanılması maksadıyla, farklı sıcaklıklarda ve farklı ısıl 

işlemlerle elde edilen alaşımlar için korozyon davranışlarını 

değerlendirmek mümkündür. Günümüz araştırmalarında % 

3,5’lik NaCl çözeltisi ortamında, farklı pH değerlerinde veya 

farklı sıcaklıklarda korozyon davranışlarını inceleme çabaları 

sürmektedir [6]. Gerilmeli korozyon çatlağı (SCC) çatlağın 

başlaması ve yayılmasından meydana gelen yerel korozyon 

sürecidir. Bu olay sürekli ve eş zamanlı olarak belirli gerilme 

ve korozif bir ortamda gerçekleşir [7]. Çekme gerilmesi 

gerilmeli korozyon çatlağının (SCC) oluşması için en önemli 

unsur olmasının yanı sıra gerilmeli korozyon çatlağından 

oluşan gerilmeler alaşımın yüzeyinde genelde gerilme artışı 

meydana getirirler [8,9]. SSRT(slow strain rate test-düşük 

deformasyon hızı testi) metodu, gerilmeli korozyon çatlağı 

(SCC) ortamlarında malzemelerin gerilmeli korozyon çatlağı 

(SCC) davranışlarının incelenmesi için son zamanlarda 

geliştirilen ve sıklıkla kullanılan bir metottur [10,11]. Bu metot 

genellikle hidrojen gevrekliği ve gerilmeli korozyon 

davranışlarını belirlemede tercih edilir ve şekil değiştirme 

oranı yaklaşık olarak 10−5~10−7 s−1 aralığındadır [12]. Bu 

çalışmada AA2024 alüminyum alaşımlarının gerilmeli 

korozyon davranışlarını belirlemek için ASTM G 129-00 

standardındaki standart çekme numunesine, yine standardın 

göstermiş olduğu aralıktaki çekme hızı uygulanarak, üç farklı 

ortam ve hava ortamındaki gerilme-kırılma süreleri grafikleri 

elde edilmiştir. Buradan ISCC (gerilmeli korozyon indeksleri) 

belirlenerek, AA2024 alaşımının farklı ortamlardaki gerilmeli 

korozyon davranışları belirlenmeye çalışılmıştır. 
 

II. DENEYSEL ÇALIŞMALAR (EXPERIMENTAL WORK) 

Bu çalışmada kullanılan AA2024’e ait malzeme ASTM G 

129-00 standardında tanımlanmış olan standart çekme 

numunesi, deney için gereken yine aynı standarttaki hacme 

uygun kullanılan korozyon hücresine uygun ölçülerde 

belirlenerek imalatı gerçekleştirilmiştir. Bu çekme numunesi 

Şekil 1’de gösterildiği gibidir.   

 

Şekil 1. Standart deney numunesi 

Deneylerde kullanılan malzemeye ait kimyasal bileşim 

oranları ise Tablo 1’de belirtildiği gibidir. 
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Tablo 1. Malzemenin kimyasal bileşim oranları 

Kimyasal bileşim (%) 

Cu Mg Mn Fe Si Cr 

4,40 1,50 0,60 0,50 0,50 0,10 

Deneylerde kullanılan gerekli şartlardan bir diğeri korozif 

ortamın sağlanmasıdır. Bu korozif ortam Şekil 2’de gösterilen 

korozyon hücresinde oluşturulmuştur. Korozyon hücresi 

malzemesinin, korozyona uğramaması gerekir. Bu sebeple 

korozyon hücresi, korozyona karşı direnci yüksek olan fleksi 

glass malzemeden yapılmıştır. Korozyon hücresi 1 lt’lik bir iç 

hacme sahip olup, numunelerin bağlanması için alt kısmında 

vida kanalı ve üst kısmında ise 10 mm. çapında bir delik 

açılmıştır. 

 

Şekil 2. Korozyon hücresi 

Hazırlanan çözeltilerin pH değerleri Thermo firmasına ait bir 

pH metre ile ayarlanmıştır. Deneyler, asidik (pH=2), bazik 

(pH=11) ve nötr (pH=7) durumdaki %3,5 NaCI çözeltisi 

içerisinde yapılmıştır. 

 

Şekil 3. Çözeltiler ve pH metre 

 

A. Düşük Deformasyon Hızı Testi (Slow Strain Rate Test) 

Bu çalışma kapsamında SSRT yöntemi kullanılmıştır. 

Deney numunesine uygulanan SSRT testi, ASTM G 129-00 

numaralı uluslararası standartlara uygun olarak yapılmıştır. Bu 

kapsamda standardın göstermiş olduğu aralıktaki çekme hızı 

(10−4 ile 10−71/s), asgari çözelti miktarı (minimum 30 

ml/cm2) ve asgari numune ölçüleri (minimum uzunluk 100 

mm.) standardın belirlemiş olduğu değerler bütünlüğüyle takip 

edilerek deneyler gerçekleştirilmiştir [13]. SSRT metodunu 

çalışmamıza uyarlayacak olursak; standart numuneyi, belli bir 

aralıktaki çekme hızı (çekme hızı çok küçük değerlerdir ve bu 

çalışma kapsamında numune 0,002 mm/dak. ve numunenin 

gösterge uzunluğu (gauge length) dikkate alındığında 

1,33×10−6 1/s uzama oranına sahip çekme hızı ile test 

edilmiştir) ile, yine standardın belirlediği asgari çözelti miktarı 

(numunenin çözelti ile temas eden yüzey alanı dikkate 

alındığında 1 lt. kadar çözelti kullanılması uygun görülmüştür) 

kullanılması gerektiği belirlenmiştir. Çalışmada düşük 

deformasyon Shimadzu marka üniversal çekme cihazı 

tarafından sağlanmış, korozif ortam ise yapay olarak çekme 

cihazı üzerine monte edilen korozyon hücresiyle asidik 

(pH=2), bazik (pH=11) ve nötr (pH=7) ortamlarla sağlanarak 

bir korozyon hücresi içerisinde bulunan AA2024 alüminyum 

alaşım malzemesinin, belirlenmiş olan çekme hızı ve farklı 

çözelti ortamlarında oluşan gerilme altında, gerilme-zaman 

grafikleri elde edilerek,  çözelti ortamlarındaki kırılma 

sürelerinin sırasıyla hava ortamındaki kırılma süresine 

oranıyla gerilmeli korozyon çatlağı indeksleri (ISCC)  tespit 

edilerek karşılaştırma yapılmaya çalışılmıştır. Şekil 4’te 

çekme deney cihazı yardımıyla SSRT metodunun 

uygulanmasına ait şekil görülmektedir. 

 

Şekil 4. Çekme deney cihazı yardımıyla SSRT metodunun 

uygulanması 

III. DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS) 

SSRT sonucu elde edilen gerilme-zaman grafiklerini 

sırasıyla her ortam için ayrı ayrı ve bir bütün halinde 

inceleyecek olursak;  

AA2024 alüminyum alaşımı, hava ortamında SSRT 

deneyine tabi tutulmuş ve yapılan deney sonucunda elde edilen 

grafik Şekil 5’de verilmiştir. Kopma mukavemeti yaklaşık 

510,5 MPa ve kırılma süresi yaklaşık olarak 52,8 saat olarak 

elde edilmiştir.   
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Şekil 5. AA2024 alüminyum alaşımının hava ortamındaki 

SSRT test sonucu 

AA2024 alüminyum alaşımı, asidik ortamda (pH=2, 

%3,5’lik NaCl çözelti ortamı) SSRT deneyine tabi tutulmuş ve 

yapılan deney sonucunda elde edilen grafik Şekil 6’da 

verilmiştir. Kopma mukavemeti yaklaşık 503,4 MPa ve 

kırılma süresi yaklaşık olarak 51 saat olarak elde edilmiştir.   

 

Şekil 6. AA2024 alüminyum alaşımının asidik ortamdaki 

SSRT test sonucu 

AA2024 alüminyum alaşımı, bazik ortamda (pH=11, 

%3,5’lik NaCl çözelti ortamı) SSRT deneyine tabi tutulmuş ve 

yapılan deney sonucunda elde edilen grafik Şekil 7’de 

verilmiştir. Kopma mukavemeti yaklaşık 507,3 MPa ve 

kırılma süresi yaklaşık olarak 52,4 saat olarak elde edilmiştir.   

 

Şekil 7. AA2024 alüminyum alaşımının bazik ortamdaki 

SSRT test sonucu 

AA2024 alüminyum alaşımı, nötr ortamda (pH=7, 

%3,5’lik NaCl çözelti ortamı) SSRT deneyine tabi tutulmuş ve 

yapılan deney sonucunda elde edilen grafik Şekil 8’de 

verilmiştir. Kopma mukavemeti yaklaşık 506,6 MPa ve 

kırılma süresi yaklaşık olarak 52,2 saat olarak elde edilmiştir.   

 

Şekil 8. AA2024 alüminyum alaşımının nötr ortamdaki SSRT 

test sonucu 

Şekil 9’da AA2024 alüminyum alaşımının farklı 

ortamlardaki SSRT sonuçları verilmiştir. 
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Şekil 9. AA2024 alüminyum alaşımının farklı ortamlardaki 

SSRT test sonuçları 

Bu sonuçlara göre AA2024 alüminyum alaşımının 

gerilmeli korozyon indeksleri (ISCC); her bir ortam için kırılma 

sürelerinin hava ortamındaki kırılma sürelerine oranı olup, 

deneylerden elde edilen grafiklerden hesaplanarak Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 2. AA2024 alüminyum alaşımlarına ait gerilmeli 

korozyon indeksleri 

 Kırılma 

Süreleri  

(saat) 

Gerilmeli 

korozyon 

indeksleri  

(ISCC) 

Hava 52,8  

pH=2, %3,5’lik NaCl çözelti 

ortamı 

51 0,966 

pH=7, %3,5’lik NaCl çözelti 

ortamı 

52,2 0,988 

pH=11, %3,5’lik NaCl 

çözelti ortamı 

52,4 0,992 

 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (CONCLUSIONS AND DISCUSSION) 

Bu çalışmada önemli uygulamalarda kullanılan AA2024 

alaşımlarının gerilmeli korozyon davranışları incelenmeye 

çalışılmıştır. Elde edilen kopma mukavemetleri ve gerilmeli 

korozyon indeksleri (ISCC) sayesinde aşağıdaki sonuçlara 

varılabilir. 

 AA2024 alüminyum alaşımlarının kopma 

mukavemeti değerlerini tüm ortamlarda sıralayacak 

olursak; hava ortamı, bazik ortam (pH=11, %3,5’lik 

NaCl çözelti ortamı), nötr ortam (pH=7, %3,5’lik 

NaCl çözelti ortamı) ve asidik ortam (pH=2, %3,5’lik 

NaCl çözelti ortamı) olarak sıralayabiliriz 

 Hava ortamına göre kıyaslama yapıldığında yani 

gerilmeli korozyon indeksleri karşılaştırıldığında 

AA2024 alüminyum alaşımlarının bazik ortamda 

(pH=11, %3,5’lik NaCl çözelti ortamı) en iyi 

gerilmeli korozyon direncine sahip olduğu 

görülmektedir. 

 Yine gerilmeli korozyon indeksleri 

karşılaştırıldığında asidik ortamda (pH=2, %3,5’lik 

NaCl çözelti ortamı) en kötü gerilmeli korozyon 

direncine sahip olduğu görülmektedir.  

 Ortamın pH değerinin azalması AA2024 alüminyum 

alaşımlarının gerilmeli korozyon direncini ve kopma 

mukavemetini azaltmaktadır.   

 Gerilmeli korozyon ortamlarında çalışan AA2024 

alüminyum alaşımları, %3,5’lik NaCl (deniz suyu) 

ortamlarında mukavemet değerinin çok az bir kısmını 

kaybetmesinden ötürü bu tür korozif ortamlarda, 

çalışmadan elde edilen kopma mukavemeti değerleri 

ve gerilmeli korozyon indeksi değerleri göz önüne 

alınarak güvenli bir şekilde kullanılabilir.  

Gerilmeli korozyon ortamlarında çalışan AA2024 

alüminyum alaşımlarının kopma mukavemetinde meydana 

gelen az miktardaki azalmanın (maksimum azalma değeri 

pH=2, %3,5’lik NaCl çözelti ortamında belirlenmiş ve 

yaklaşık % 3,4 azalma) malzemenin yüzeyinde meydana gelen 

ince oksit filminden ötürü gerçekleştiği söylenebilir. Ortamın 

pH değerinin azalması, oksit filminin direncini de azaltacağı 

elde edilen verilerden belirlenebilir.  
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Abstract – In this study, the accelerations caused by the diaphragm movements during respiration were monitored with a 3-

axis accelerometer and the measured accelerations were recorded on an SD card. A measurement system for this purpose was 

developed. The moments in which diaphragm movements stopped were detected by using Matlab. An ANN has been designed 

to simulate measured real data. A total of 5886 real data were applied to ANN. In the training of ANN, 3943 randomly selected 

from these data (66.6% of the total data) were used. The remaining 1943 data (33.33% of the total data) was also used for the 

test. Thereby estimating the apnea event was provided by the designed ANN. The results were plotted and proved to be quite 

similar to each other.As a result, apnea events have been successfully detected. 

 

 

Keywords – Apnea event, accelerometer, ANN, microprocessor. 

 

I. INTRODUCTION 

The apnea syndrome characterizing by abnormal breath 

pause during sleep are a common sleep disorder. In 2012, it is 

reported by Xie and Minn [1] that, it affects 2% of middle-

aged women and 4% of middle-aged men, approximately. An 

apnea is defined as the decreasing of magnitude of respiration 

movement to less than 5% of normal value in breathing cases 

for certain amount of time by Várady et al. [2]. In other 

words, stopping the air flow for at least 10 sec during 

breathing is defined as Sleep Apnea. There are 3 types of 

sleep apnea;  

   Obstructive sleep apnea (OSA): This type of apnea is 

identified by the existence of thoracic effort to continue 

breathing when the air flow completely stops and this is more 

frequent pattern [3]. 

   Central sleep apnea (CSA): This type of apnea is 

identified by a complete cutoff of both airflow and 

respiratory movements during, at least, 10 sec [3]. 

   Mixed sleep apnea (MSA): Pattern of this apnea type is a 

combination of the previous two types, defined by a central 

respiratory pause followed, in a relatively short time interval, 

by an obstructive ventilator effort [4]. 

 

II. MATERIALS AND METHOD 

 

The data recording system includes Arduino Mega 

microcontroller, 4x24 character LCD display, ADXL345 

acceleration sensor, SD memory etc. All of the power is 

supplied with  a 12V battery source. In the system, the 

acceleration movements in the diaphragm region during the 

breathing were observed with a 3-axis accelerometer 

(ADXL345) and were recorded on a SD memory card in real 

time. If there was no movement of any axis for 10 seconds or 

more, the condition was determined as “apnea event” 

(according to reference that American Academy of Sleep 

Medicine-AASM [5]). Acceleration values of XYZ axes 

measured by the developed device were applied to ANN 

model with 3 input 1 output. Accelerometer data were 

selected as input (Xi, Yi, Zi), and the apnea event was 

considered output (Aj). As the ANN algorithm, feed- forward 

neural networks named standard back propagation training 

algorithm was preferred. In the designed ANN, three layers 

were formed, 18 neurons in the hidden layer, two neurons at 

the entrance and 2 neurons at the exit layer. Values of 5-10-

18-20-25 were selected for the number of neurons in the 

hidden layer and a mesh with 18 hidden neurons giving the 

most suitable result was selected. A total of 5886 data were 

applied to ANN. In the training of ANN, 3943 randomly 

selected from these data (66.6% of the total data) were used. 

The remaining 1943 data (33.33% of the total data) was also 

used for the test. Thereby estimating the apnea event was 

provided by the designed ANN. The results were plotted and 

proved to be quite similar to each other. 

A. Acceleration Sensor 

Accelerometer sensors measure proper acceleration with 

respect to the earth gravity. It is not the coordinate 

acceleration which is change of speed in space, but it is rather 

the acceleration that gives the orientation according to the 

weight provided by the gravity with quantity.  

3 axis (XYZ)  MEMS accelerometers are used to sense 

orientation, vibration, coordinate acceleration and shock by 

measuring magnitude and direction of the proper acceleration 

[6].  

The ADXL345 is also a MEMS based triplex -axis 

accelerometer with digital output. It is manufactured by 

Analog Devices Inc. It features a selectable ±2-g, ±4-g, ±8-g 

or ±16-g measurement range (selected the ±2g setup in this 

study); resolution of up to 13 bits; fixed 4-mg/ least 

significant bit (LSB) sensitivity; a tiny 3-mm × 5-mm × 1-

mm package; ultralow power consumption (25μA to 130μA); 

standard 2-wire Inter-Integrated Circuit (I2C) and Serial 

Peripheral Interface (SPI) serial digital interfacing; and 32-

level first in first out (FIFO) storage[7]. MEMS 

accelerometers that are used from military areas to health 
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care industry have been explained in [8-9]. Hence, this 

combination of features makes the ADXL345 an appropriate 

accelerometer to observing the movements of diaphragm for 

our study. Figure 1 shows mechanism illustration of the MEMS 

accelerometer used in the experiments. 

 

 
 

Fig. 1 ADXL345 accelerometer mechanism illustration [6]. 

 

B. Measurement Device 

At the measurement circuit, an acceleration sensor which 

has the ability to define position by using 3-axis cartesian 

coordinate systems is used to measurement of accelerations 

on the diaphragm. The accelerations data measured by the 

sensor were recorded on the SD card (32gb). Figure 2 shows 

a block diagram of the designed and realized system. 

 

 
  

Fig. 2 The block diagram of designed and realized system. 
 

Sampling frequency of designed and realized system is 

20Hz. Each 32-bits of float received data are composed of x, 

y and z data. Thereby, the amounts of data transferred are 20 

x 3 x 32 = 1920 bits / sec and it is suitable for a wireless 

transmission. 

The circuit of the system was composed of Arduino Mega 

(preferred because of the need for the number of peripheral 

ports) microcontroller (licensed with Creative Commons 

Attribution Share-Alike 2.5), 4x20 character LCD display, 

accelerometer sensor, SD memory component, RTC (real 

time clock, produced by the Dallas company,) and a button 

(for recording). The required power for the entire circuit has 

been obtained from a circuit containing a 12V battery. 

Arduino board is being programmed with the Arduino 

Software (IDE). V.1.6.4 software was used to program the 

Arduino microcontroller. The accelerometer was extended 

via a cable (usb type of cable) during the tests.  

The apnea detection through accelerations resulting from 

diaphragm movements and measuring device are explained in 

detail at reference [10]. 

 

C. Modelling with ANN 

ANN is an important optimization method that has become 

popular in recent times and is preferred to many areas 

[11,12]. In modelling with ANN, V7.12.0.635 (R2011a) 

Matlab software version which has Neural Network Toolbox 

and GUI interface is used. Acceleration values of the XYZ 

axes measured by the developed device are applied to the 

ANN system that has 3 inputs 1output constructed that shown 

in Figure 3, and the Apne event is estimated at the output. 

 

 
 

Fig. 3 ANN structure. 
 

As the ANN algorithm, feed- forward neural networks 

named standard back propagation training algorithm was 

preferred. In the designed ANN, three layers were formed 

that 18 neurons in the hidden layer, the two neurons at the 

input and 2 neurons at output layer. For the number of 

neurons in the hidden layer, 5-10-18-20-25 values were tried 

and the network with 18 hidden neurons giving the most 

suitable result was selected. The log-sig activation function 

was selected as the activation function. The mathematical 

expression of this function was given in Equation 1. 
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Up to 1 den of 5000 tests were done to find the number of 

iterations. As a result of these experiments, the most 

appropriate number of iterations for ANN was taken as 1500. 

 

III. RESULTS 

 

Thanks to the designed system, accelerations occurring on 

the diaphragm were measured with an accelerometer. With 

three input and output ANN was designed to detect the apnea 

event from measured accelerations. The measured 5886 

acceleration data was applied to the designed ANN and the 

apnea events were detected successfully 
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The presence of the apnea event is considered as '1' and the 

case of not apnea as '0'. The results obtained from ANN and 

the experimental data were compared with each other  in 

Figure 4. 

 

 

 
 
Fig. 4 Comparison of measured data with ANN data and apnea detection. 

 

As shown in Figure 4, the results of the ANN test results 

and experimental test data are very close. The apnea event 

can be easily understood by looking at both results. 
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Abstract –Social networks are formed from interactions of peoples. Measuring the degree of those relationships requires 

interpreting connectivity of vertices and extracting information from it. Generally individuals form smaller sub-communities in 

those networks. Identifying those communities by determining sizes of cliques is a challenge and there are numerous solutions 

in the literature for this problem. In this study we reviewed Girvan-Newman community detection algorithm and applied it on 

a real life social network obtained from Twitter data. Friendship relations of students of four different universities were used to 

form the network. A connected graph is generated from this data set in which the students are represented as vertices and 

followership relations of the students formed the edges of the graph. Since those universities are geographically close to each 

other, the graph consisted of different link connections among those four clusters. Then community clusters were detected in 

this connected graph by using Girvan-Newman community detection algorithm. 
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I. INTRODUCTION 

Social media affects many people from many aspects in our 

daily life. Message, image, audio, video and other forms 

sharing occupies a great deal of our time. Starting from short 

message sharing (SMS) facilities of mobile phones, today 

social media reached to gigantic dimensions by Facebook, 

Twitter, Google Plus, LinkedIn and many other online 

platforms’ emergence. For example only Twitter1 has more 

than 300 million active users and more than 500 million text 

messages (a.k.a. tweet) are shared on this platform daily.  

Those online platforms paved the way of new social 

relations. New terminologies like throwing like, tweeting and 

being Facebook friends entered to languages. The activity of 

social media attract researchers as well. Thanks to them, 

today we can have thousands of online friends. However 

Dunbar [1] states that cognitive capabilities of individuals 

should limit the real size of their network. A normal person is 

capable having at most 150 friends to interact regularly to 

sustain a healthy relation. This threshold is known as Dunbar 

number. 

Many aspects of social media create interesting study areas 

such as credibility of messages, community structures, 

security, natural language processing and etc. Social 

networks may consist of variable number of cliques. In graph 

theory, clique term is used to describe a fully-connected 

subgraph. We usually observe strongly connected partitions 

even though they are not fully connected. Community 

detection techniques focus on identifying those partitions. 

In this study, we collected Twitter data and examined 

Girvan-Newman community detection algorithm. Creating a 

                                                           
1https://analytics.twitter.com/about Accessed October 10, 2017 

data set from Twitter users who are also students of four 

Turkish universities, we examined the success of the 

algorithm on the data set. Although there are many 

community detection algorithms in the literature, we selected 

Girvan-Newman algorithm to implement due its intuitive 

nature.  

Community detection algorithms in the literature generally 

use famous former data sets such as Zachary’s Karate Club or 

Enron email network. Differently, we created a new data set 

from Gaziosmanpaşa, Sinop, Canik Başarı and Cumhuriyet 

Universities’ students’ Twitter accounts. The data set is used 

to create a graph G = (V, E) where students are represented 

by the vertices (V) and Twitter followership relations of the 

students are represented as edges (E).  

 

II. MATERIALS AND METHOD 

We used Java to construct data set and then Gephi2 and 

Python for graph analysis. Data gathering process, graph 

construction and Girvan-Newman method will be explained 

in this section in detail. 

 

A. Data Gathering& Graph Construction 

Gaziosmanpaşa, Sinop, Canik Başarı and Cumhuriyet 

Universities has official Twitter accounts. Those accounts are 

generally followed by their students for both academic and 

cultural purposes. Those accounts are respectively followed 

by 4080, 1492, 1619 and 3381 (totally 10572) Twitter 

users3even though their total number of students are far more 

                                                           
2 https://gephi.org/ Accessed October 10, 2017 
3https://twitter.com/Accessed October 10, 2017 
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than these numbers4. In order to make community detection 

analysis, we mixed those users together. The universities, 

their Twitter account names and locations are shown in Table 

1. 

 

Table 1. Universities, their official Twitter account and their location 

University Twitter Account Location 

Gaziosmanpaşa @GaziosmanpasauN Tokat 

Sinop @sinopuniversity Sinop 

Canik Başarı @basariuni Samsun 

Cumhuriyet @cumunivkurumsal Sivas 

 

 

We crawled data from Twitter by using Twitter4j API5. By 

querying the twitter account names of the universities we 

reached to the followers of them which are called users. Then 

we collect information of each user unless his/her account is 

blocked. The obtained data consists of unique user id, 

follower list, description, name, location, favourite count and 

total number of Twitter statuses. In this phase of the study we 

queried all followers of each university however blocked 

accounts are prohibited from accession. Due to the 

disabilities, we constructed our data set from 1412 different 

users. 

A connected graph is constructed from the data set in 

which users are represented as vertices and followership 

relation between users are represented as undirected and 

unweighted edges. Simply the users following each other are 

linked by edges. The finally constructed graph consisted of 

4424 edges. Average connection per node appeared to be 

3.13 which is quite smaller than Dunbar number[1] 

unfortunately. Having average connection as small as 3.13, 

the graph consisted of small clusters instead of four large 

clusters representing the universities. 

Moreover since the universities are geographically close to 

each other, students are likely to be familiar socially. This 

fact caused intra-cluster links in the graph. By using Gephi 

tool and algorithm [2], we calculated modularity classes of 

the nodes. Then visualized it by using Force Atlas algorithm 

as depicted in Figure 1. As it can be seen in the picture the 

best modularity score is obtained with cluster number greater 

than four.  

 

Fig. 1 Gephi based visualization of the graph by using Force Atlas layout 

algorithm. Clusters are coloured differently. 

                                                           
4http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz Accessed October 10, 

2017 
5http://twitter4j.org/en/index.html Accessed October 10, 2017 

 

B. Girvan-Newman Algorithm 

Girvan-Newman algorithm is well known community 

detection method [3], [4]. The method aims to divide the 

graph into smaller ones by eliminating the edges between 

separable clusters. The clustering performance is measured 

by modularity (Q) in this method. Modularity [5], [6] is a 

metric used to measure division quality of a graph which is 

formulized below. 

 

Q = ∑ (𝑒𝑖𝑖 −𝑖 𝑎𝑖
2)                                     (1) 

 

𝑎𝑖 = ∑ (𝑒𝑖𝑗𝑗 )                                                  (2) 

 

In the Equation 1, e is an n by n matrix where n is number 

of partitions. Its elements eij are fraction of edges that starts at 

cluster i and ends at cluster j. On the other hand, in Equation 

2, ai is sum of the columns in the matrix e. 

Modularity of communities take a value in the range of [0, 

1].  A randomly connected graph would have a modularity 

close to 0. On the other side modularity value of 1 indicates 

strong inter-community connections. Generally a modularity 

value in the range of [0.3, 0.7] is expected for natural 

communities [7]. 

The separation of clusters is based on betweenness values 

of edges. Betweenness [8] of an edge is defined as the 

number of shortest paths in the graph which goes through the 

edge. Girvan-Newman algorithm firstly finds the edges with 

highest edge betweennes and removes them at each iteration. 

Algorithm recalculates the edge betweennes to update since 

the graph structure changes after removal of an edge. 

Removal of edges arises clique partitions as iterations 

continue. Like all hierarchical algorithms, community 

partitions can be described as a dendrogram. The algorithm 

calculates the modularity values of different partitioning 

results and finally offer a partitioning version as solution 

which has the greatest modularity. 

To sum up, Girvan-Newman algorithm is simple, intuitive 

and successful for community detection problem however it 

has running time disadvantage. When we consider that it 

requires to find shortest paths between each pair of nodes, its 

worst running time complexity would be O(EV2(V+ E logV) ) 

where V is the number of vertices and E is the number of 

edges. O(V+E logV) is the complexity of well-known 

Dijkstra’s shortest path algorithm with min-priority queue. 

All pair combinationscan be calculated with Equation 3. 

 

     C(
𝑉
2

)  =  
𝑉 (𝑉−1)

2
                                (3) 

 

Since we need to find the shortest paths between each node 

pairs, there would be O(V2) shortest path calculations. This 

procedure would be followed during iterations and in its 

worst case there would be E iterations. Finally when we 

multiply them, we can estimate Girvan-Newman algorithm’s 

worst case complexity as O(E* V2 * (V+ E * logV) )which is 

very impractical for big graphs. 

 

C. Obtaining Final Clusters 

We aimed to separate the students of the four university 

from each other. Our preliminary expectation was to obtain 
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four clusters. However Girvan-Newman algorithm did not 

give best modularity score for 4 partitions. As it can be seen 

in Table 2, best total modularity score is obtained with 17 

partitions. Depending on the highest probability density value 

of universities, we combined those 17 partitions into 4 

clusters. 

 

Max { PDF(Ui,Cj) = 
𝑁𝑈𝑖

𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
  for i=1,2,3 and 4 }           (4) 

 

Pdf value of each university Ui is calculated for each 

cluster Cj by dividing number of students belonging to Ui 

(NUi) by total number of students in the cluster (NTotal) in 

Equation 4. Then clusters are mixed into 4 larger clusters 

having greatest university pdf.  

Purity and entropy values of the mixed clusters are 

compared with corresponding values of 4 partition Girvan-

Newman results in the next section. 

 

 

III. RELATED WORKS 

In 1967 Milgram conducted [9] an experiment to analyse 

how people are linked to each other. This research put 

forward the famous “six degrees of separation” theorem and 

is accepted as the origin of the contemporary social network 

analysis [10]. Social networks have been studied by many 

disciplines including economics, sociology, psychology, 

computer science and etc. There are studies like [10], [11] 

and [12] that investigate criminal possibilities on social 

networks and predict counter-terrorism precautions to sustain 

security. 

Observations [13], [14] and [15] of higher clustering 

coefficients and lower average shortest paths than randomly 

generated graphs introduced a new phenomenon known as 

“small world property”. Many daily life systems can be seen 

in the form of networks such as acquaintance, collaboration 

and friendship networks. Many researcher focused on 

clustering those networks as well. If a network is capable of 

being divided into communities then its graph representation 

can be decomposed into non overlapping vertices sets as 

well. 

There are both agglomerative and divisive hierarchical 

clustering solutions for this problem [17]. [16] is an example 

of agglomerative hierarchical clustering algorithm while 

Girvan-Newman algorithm [3], [4] is a divisive hierarchical 

clustering technique. 

Girvan-Newman method is intuitively plain and simple to 

comprehend, also it is well-known in the literature [17]. It is 

based on removing the edges which are most commonly used 

between vertices. A graph containing numerous communities 

would inevitably have inter-community edges that are most 

frequent shortest paths. Iteratively removing them surfaces 

those communities. 

In an another study [18], metaheuristic optimization 

methods, namely original Bat Algorithm (BA), Gravitational 

Search Algorithm (GSA), modified Big Bang–Big Crunch 

algorithm (BB-BC), improved Bat Algorithm based on the 

Differential Evolutionary algorithm (BADE), effective 

Hyperheuristic Differential Search Algorithm (HDSA) and 

Scatter Search algorithm based on the Genetic Algorithm 

(SSGA) are used to detect communities and their 

performances are compared. 

IV. RESULTS 

The best modularity score of Girvan-Newman method is 

obtained from 17 partitions as it is shown in Table 2. 

Purity of clusters are measured according to Equation 5 

where 𝐾𝑗  is ground truth class j and 𝐶𝑖 is cluster i. The purity 

results are shown in Table 3.Entropy values of the clusters 

are calculated according to Equation 6. Those results are 

shown in Table 4. Figure 2 shows the bar chart representation 

of Table 3 and Figure 3 displays the content of Table 4 in bar 

chart format as well. 

In the tables below, Gaziosmanpaşa, Sinop, Canik Başarı 

and Cumhuriyet Universities’ clusters are indexed as 1, 2, 3 

and 4 respectively. 

 

 

Purity =  
𝑇𝑟𝑢𝑒𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑇𝑃 +𝑇𝑁 +𝐹𝑃 +𝐹𝑁
  = 

1

𝑛
 * ∑ 𝑚𝑎𝑥𝑗 |𝐶𝑖 ˄ 𝐾𝑗|𝑘

𝑖=1       (5) 

 

 

H(Ci, Ω) = 

        − ∑ 𝑃(𝐾𝑘) log 𝑃(𝐾𝑘) = 𝑘 − ∑
|𝐾𝑘|

|𝐶𝑖|𝑘  * log(
|𝐾𝑘|

|𝐶𝑖|
)         (6) 

 

 

 

 
Table 2. Girvan-Newman modularity results for different partitions. Best 

modularity score line is written bold. 

 

Number of 

partitions 

Total Modularity 

2 0.027732 

3 0.057407 

4 0.075885 

5 0.269851 

6 0.491687 

7 0.505041 

8 0.519332 

9 0.582215 

10 0.634451 

11 0.636144 

12 0.636580 

13 0.637348 

14 0.636444 

15 0.641735 

16 0.642758 

17 0.659686 

18 0.655432 

19 0.653654 

20 0.653778 

21 0.652803 

22 0.652771 

23 0.650340 

24 0.649382 

25 0.643628 

1412 0.012532 
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Table 3. Purity scores of partitioning 

 

Ci Mixed 

Clusters 

Raw 

Partitioning 

1 0.935 0.277 

2 0.765 0.100 

3 0.538 0.01 

4 0.987 0.01 

 

 

 

Fig. 2 Purity scores bar chart representation 

 

Table 4. Entropy values of the clusters 
 

Ci Mixed 

Clusters 

Raw 

Partitioning 

1 0.283 1.277 

2 0.546 0.772 

3 1.184 3.331 

4 0.075 6.661 

 

 

 
Fig. 3 Entropy scores bar chart representation 

 

V. DISCUSSION 

In this section we will interpret the results and compare 

performance results of mixed clusters with raw partitioning 

with Girvan-Newman algorithm. Separating the data into 17 

partition and then mixing them into 4 clusters instead of 

using 4 partitioning increased the modularity from 0.075885 

to 0.659686. Total modularity increase appeared to be 770%. 

This uplift is measured in other aspects of clustering 

performance as well. 

As it can be seen in Table 3 and Figure 4, better purity 

values are obtained for mixed clusters. Final purity of mixed 

clusters is 0.806 while it is 0.099 for raw partitioning. The 

increase of the purity is appeared to be 700%. It is also seen 

that all of the clusters of are purer than raw partitions.  

Moreover entropy values of mixed clusters technique are 

smaller than raw partitioning as it can be seen in Table 4 and 

Figure 3. Lower entropy observation indicates that those 

clusters are less dispersed. On the other hand raw partitions 

have higher entropy indicating their more scattered cluster 

structure. Average entropy value of mixed clusters is 

measured as 0.522 whereas raw partitions’ average entropy 

value is calculated as 3.010. 

VI. CONCLUSION 

To sum up, our study showed that Girvan-Newman 

algorithm yielded better clustering results as modularity score 

of partitions increase. Even though our data set is created 

from four clusters, the internal structure of the graph did not 

permit its division into four partitions efficiently. Being a real 

world network representing social relations of the university 

students, its structure is not exactly predictable.  
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Abstract – This paper describes a laboratory application for the forecasting the dielectric properties, using an artificial neural 

network embedded in a microprocessor. The dielectric permittivity and loss factor of the insulation material were determined 

as a function of temperature and frequency inputs by an implemented ANN model. For this purpose, a three-layer feed-forward 

back-propagation ANN model with two inputs and two outputs was created. The Levenberg-Marquardt back-propagation 

algorithm was selected as a training function, the gradient descent method with momentum weighting and bias learning 

function as an adaptive learning function, and mean squared normalized error as a performance function. The first layer of the 

network consists of three neurons, the second layer of six neurons with a tangent sigmoid activation function, and the output 

layer of two outputs with a linear transfer function. The initial values of weights and biases were selected randomly. Input and 

output data were rescaled to have the minimum possible determination errors. The microprocessor-based method is a low-cost 

determination system independent of computers and can be used in both laboratory and industrial applications. 

 

Keywords: artificial neural network, dielectric constant, microcontroller

I. INTRODUCTION 

 Dielectrics are the most important topic in the single-

semester high-voltage course for last-semester undergraduate 

engineering students. Applications involving dielectrics are 

very difficult in a laboratory environment because their 

properties vary over wide ranges with certain parameters 

such as frequency and temperature under realistic operating 

conditions [1].  

Artificial neural networks (ANNs) are used in a wide 

research area covering the domain of many sciences, with 

emphasis on modeling and simulation. Besides, using 

specific ANN hardware instead of a PC is advantageous 

where real-time operation is required [2,3]. ANN hardware 

became available in the early 1990s, when neuro-chips and 

neuro-computers were implemented [2,3]. Asanović et al. 

designed a fully programmable single-chip microprocessor to 

execute artificial neural network algorithms [4]. Kumar et al. 

presented a review of design aspects of neuro-computers [5]. 

Aybay et al. proposed a classification of neural network 

hardware [3].  

Nowadays, systems which execute ANN algorithms are 

generally modeled and simulated on PCs. Onduk designed 

and simulated an ANN-based real-time controller for power 

generators on a PC [6]. Bal modeled and simulated an ANN-

based system that controls the speeds of DC motors [7]. Zhao 

et al. modeled and simulated an ANN to determine the 

dielectric loss angle for high-voltage electrical equipment [8]. 

İnal and Aras modeled and simulated an ANN to determine 

the dielectric properties of an insulation material [9]. 

However, it is possible to execute ANN algorithms in digital 

signal processors (DSPs), field-programmable gate arrays 

(FPGAs), and microcontrollers [10]. Khan and Rahman 

proposed an ANN-based online protection scheme for three-

phase interior permanent-magnet motors [11]. Induction 

motor control has been implemented on a DSP using artificial 

neural networks [12,13]. Turkoglu has constructed a 

hardware implementation of an ANN model of a varicap 

diode using a PIC microcontroller [14].  

Buldu and Korkmaz designed a USB kit using Microchip’s 

PIC 16C765 microcontroller, which has a low-speed USB 

serial interface engine [15]. Khairurrijal et al. described an 

AT89S52 microcontroller-based single-board computer that 

is used for teaching the instrumentation systems course to 

second-year physics students [16]. Mohanna et al. used the 

dsPIC30F digital signal controller (DSC) as a target 

processor for general mathematics, general physics, basic 

electronics, and programming courses and their laboratories 

[17]. Hsu and Chao proposed an Intel 89S51-based teaching 

tool with the intent of providing an understanding of its basic 

operation and software simulation, enabling students to 

perform the experiments at home, and using a remote-

controlled vehicle system to clarify the extensibility of 

microcontrollers [18]. 

In this study, the dielectric permittivity (ε) and loss factor 

(tan δ) of a polyester insulating material are determined using 

temperature and frequency inputs from an ANN model, and 

the ANN model as created, trained, and tested on a PC is then 

embedded into a microcontroller. This method also provides 

appropriate undergraduate students with an opportunity to 

understand ANN models independently of a PC. 

II. MATERIALS AND METHOD 

Dielectric permittivity (ε), which varies with temperature 

and frequency, determines the insulation level and affects the 

dielectric breakdown voltage of insulation materials. This 

property is defined as a function of temperature and 

frequency by the following equation [9]: 
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),( TFf                                                               (1)                      

Dielectric loss is also an important property of insulation 

materials. It is caused by the leakage current (Ir) and behaves 

as heat flow in insulation materials [9]. Dielectric loss (Wd) 

is defined as: 

 tan2 2FCUWd                                                  (2) 

where F, C, U, and Ic are the frequency, capacity, applied 

voltage, and capacitive current respectively [9]. Tan δ is the 

dielectric loss factor and is defined as [9]: 

c

r

I

I
tan                (3) 

Artificial neural network (ANN) is a parallel distributed 

model which consists of simple processing units defined as 

neurons and their weighted connections with each other and 

the model includes neurons, an activation unit (Yk) for each 

neuron, connections between units (Wjk), an activation 

function (Fk) for each neuron, which determines the 

activation level between the effective input Sk(t) and the 

current activation Yk(t), an external input (θk) providing a 

bias to each neuron, a learning rule, and an operating 

environment [19]. The subscripts k and j refer to the k-th and 

j-th units respectively. A neuron is illustrated in Fig. 1. 

 

 

Fig. 1 A simple processing unit of ANNs [19] 

The total input to unit k is defined as follows [19]: 

)()()()( ttYtWtS k

j

jjkk                                    (4) 

The new value of the activation unit of the k-th neuron is 

defined as [19]: 

))(()1( tSFtY kkk                                                   (5) 

Using Equations (4) and (5), Yk(t+1) can be expressed as 

[19]: 









  )()()()1( ttYtWFtY k

j

jjkkk                    (6) 

Certain threshold functions such as sign, linear, and semi-

linear functions are used to restrict activation functions [19]. 

In the case that the activation function Fk is selected to be a 

sign function, Yk is defined as [19]: 

kSkk
e

SFY





1

1
)(                                          (7) 

In multi-layered ANNs, neurons receive their inputs from 

the outputs of the neurons below them and send their outputs 

to the inputs of the neurons above them. The learning phase 

of an ANN is implemented by applying a learning rule [19]. 

III. RESULTS 

The dielectric permittivity and loss factor of the insulation 

material were determined as a function of temperature and 

frequency inputs by an implemented ANN model. For this 

purpose, a three-layer feed-forward back-propagation ANN 

model with two inputs and two outputs was created. The 

Levenberg-Marquardt back-propagation algorithm was 

selected as a training function, the gradient descent method 

with momentum weighting and bias learning function as an 

adaptive learning function, and mean squared normalized 

error as a performance function. The first layer of the 

network consists of three neurons, the second layer of six 

neurons with a tangent sigmoid activation function, and the 

output layer of two outputs with a linear transfer function. 

The initial values of weights and biases were selected 

randomly. Input and output data were rescaled to have the 

minimum possible determination errors. The topology of the 

ANN model as created is illustrated in Fig. 2. In this figure, 

the circles represent the neurons with their biases and 

activation functions. 

 

 

Fig. 2 The created ANN model 

In the training phase of the ANN model, the experimental 

results obtained for the temperature and frequency values (as 

inputs) and the dielectric permittivity and loss factor values 

(as outputs) were provided to this model as a training set. 

This training set is shown in Table 1 from the previous work 

[9]. 

In the test phase of the ANN model, the test set of 

experimental results for the temperature and frequency values 

was input to the ANN model and the results of the model 

saved. Then these results were compared with the test set of 

experimental results for dielectric permittivity and loss factor. 

The test set is shown in Table 2 from the previous work [9]. 

The experimental results and the ANN results for dielectric 

permittivity (ε) and loss factor (tan δ) are shown in Fig. 3 and 

4. 
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Fig. 3 Comparing experimental and ANN results of the ε 

 

 
 

Fig. 4 Comparing experimental and ANN results of the tan δ 

In this study, the parameters of the trained ANN model 

were embedded into the PIC18F452 microcontroller. Some of 

the properties of this microcontroller are: DC 40 MHz clock 

frequency, 32 KB flash memory, 1536 bytes RAM memory, 

256 bytes EEPROM memory, 8 channels, 10-bit analog-

digital (A/D) converter with linearity ≤ 1 LSb, addressable 

USART module, two capture/compare and PWM modules, 

and an 8×8 single-cycle hardware multiplier [20]. 

The minimum data acquisition time of the A/D module 

under the conditions reported in [20] is 12.86 µs, and in 10 

MIPS operation, the eight-bit accumulation, abstraction, and 

multiply operations are executed in 100 ns [20]. This 

microcontroller was chosen because of its high-speed 

operation, low cost, and inclusion of free programming 

software tools. 

The parameters of the trained ANN model, including the 

weights, biases, and activation functions, were transferred 

into a C file which was created using MPLAB and C18 

software provided by Microchip. In addition to the 

transferred parameters, A/D converter, LCD, and main 

program code was added to the C file. After compilation, the 

code of the created HEX file was downloaded into the 

PIC18F452 microcontroller using a programmer card. 

The entire system can be examined on three levels. On the 

first level, the ANN model was created, trained, and tested 

and its parameters saved. On the second level, the HEX file 

was created using the ANN parameters. On the third level, 

the HEX file was downloaded into the microcontroller, and 

the ANN results were observed by changing the temperature 

and frequency inputs. A flowchart of this system is shown in 

Fig. 5. 

 

    

Fig. 5 Flowchart of the system 

IV. CONCLUSION 

The method proposed here easily forecasts the dielectric 

properties of an insulation material without the need for 

measurements at various temperatures and frequencies. In 

this study, an ANN model, which was created, trained, and 

tested using the MATLAB software, was embedded into a 

microcontroller. Thus, industrial applications, analyses, and 

tests which require an ANN model can be implemented 

without a PC.  
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Abstract – Several test suites have been developed to test the statistical properties of random numbers generated from pseudo-

true random number generators. Some of these are Crypt-X, Diehard, FIPS 140, NIST 800-22 AIS31 test suites. In this study, 

web based application of AIS31 test suite was realized and published at http://ais31.mersin.edu.tr.  For this purpose, a random 

number was generated using the Random () function in the Linux operating system, and it has been shown that the random 

number sequences obtained from this generator pass the AIS31 test successfully. 

 

Keywords – Random number, Random number generation, NIST statistical test, AIS 31 test, Web based AIS31 

 

I. INTRODUCTION 

Random numbers can be expressed as numbers that have no 

specific relationship between them, are equal to each other, 

and are defined specifically for a given range. Random 

numbers are widely used today, from cryptography to 

simulation, from numerical analysis to sampling, from fun to 

computer programming. Random numbers should have 

unpredictable, non-reproducible, good statistical properties 

and uniform distribution in terms of their general 

characteristics [1]. 

 

Various number generators have been developed to obtain 

random numbers. These are: 

 

• Pseudo random number generators (PRNG) 

• True random number generators (TRNG) 

• Hybrid random number generators (HRNG) 

 

The long number sequences produced by the pseudo random 

number generators are generated by subjecting them to an 

algorithm determined by any initial (seed) value. True random 

number generators take real physical processes as noise 

sources and use them to generate random numbers [2]. 

 

A variety of test packages have been developed to test the 

randomness of the random number sequences generated by 

these number generators, such as FIPS140, Knuth, Ent, NIST, 

Diehard, Crypt-X and AIS31. Of these test packages, FIPS140 

and NIST test packages are the most preferred. However, when 

the academic publications published in recent years are 

examined, it has been observed that the popularity of the 

AIS31 test package has increased. 

 

In addition, the AIS31 test suite software is difficult to use 

because, in our review, we do not have enough knowledge of 

computer usage in the software provided in the AIS31 Test 

Suite [3], and additional software packages are required to run 

the software in the computer environment. Due to these 

reasons, many users who need to use the randomness tests 

cannot carry out the tests. In order to avoid such problems, the 

AIS31 software has been developed on the web, where 

researchers who need to apply tests can easily access, use and 

test the data they produce. Random number data was obtained 

with the / dev / random function in Ubuntu 16.04 LTS 

operating system. The statistical tests of the random number 

sequence generated by the function have been realized with 

web based developed software according to AIS31 test 

package standard and the web based software has been shown 

to work successfully. 

 

In Chapter 2, we discuss the methods used for generating 

random numbers and the Linux functions used. In Chapter 3, 

specific explanations have been made to the AIS31 test 

package. The results of the AIS31 test package of the obtained 

number sequence are given in Chapter 4. Finally, Chapter 5 

gives the conclusion. 

II. RANDOM NUMBER GENERATION METHODS 

Random number generation is performed with random 

number generators. Unpredictability, lack of correlation, non-

repetition and statistically independent number arrays are 

among the main features of random number generators. RNGs 

can be thought of as systems or devices. These systems or 

devices have a crucial position in modeling and sampling 

complex phenomena, in numerical analysis and in decision 

making. For these numbers, the storage area should not be 

consumed too much and should not be used to reach the result. 

These figures may not be sufficiently random for another 

application, while the numbers provided in the light may be 

sufficiently "random" for one application [2]. 

 

Random number generators are divided into 3. These; 

pseudo-random, true random, and hybrid random number 

generators. 

 

First, the pseudo-random number generators use the seed 

value as the random input. Because of the deterministic nature 

of these generators, the output value produced cannot be 
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greater than the initial seed value. In addition, the series begin 

to repeat themselves after a certain period of time. This shows 

the periodicity of the system. If the periodicity feature is not 

desired, it is necessary that the memory allocated to the system 

needs to be large. But this leads to the slowness of the system. 

The safety of the system in PRNGs depends directly on the 

inability to predict the seed value initially used and the 

complexity of the functions to be used in the system. It is also 

important how the parameters used in these functions are 

selected. The main algorithms used in these generators are; 

linear feedback regulator, the medium square method and the 

linear equivalent method [2], [4], [5]. 

 

In true random number generators, non-deterministic natural 

physical events are defined as seed values and then used in 

random number generation. These events usually involve 

conversion to analogue-noise digital signals. The 

characteristics and the degree of randomness of the random 

number sequences that are produced by TRNGs pass through 

the randomness of the physical processes. It is seen as 

disadvantages of this system being costly, navy dependent and 

slow. However, it has taken place in many applications 

because of the unpredictability, non-reproducibility and good 

statistical properties of random numbers generated by TRNGs 

[2], [4], [5]. 

The use of the random number sequence obtained from the 

TRNG as an entropy source in PRNG and the random number 

generators that these two systems work together are called 

hybrid random number generators. The hybrid random number 

generator generates a random number by which both systems 

work together by using the seed value in the PRNG of the 

random number obtained from the TRNG. 

 

In order to generate random numbers, functions such as Perl 

script, Unix system information collection, Linux / dev / 

random, Truerand and Cryptlib are used. In this work, the / dev 

/ random function is used in Ubuntu 16.04 LTS to generate 

random numbers. 

 

Linux The function / dev / random is described below: 

There is a random number generator integrated in the Linux 

operating system. The source file of this random bit generator, 

written by Theodore Y. Ts'o [6], is also available. The 

functions that can be used in the system and their operation are 

as follows: 

 

• /dev/random: Predicts entropy and returns that much bit. 

• /dev/urandom: The PRNG function returns the number of 

bytes requested by the user. 

 

Figure 1 Random Number Generator Working Format in Linux [7] 

 

III. AIS31 STATISTICAL TEST METHOD 

Whether or not the resulting bit sequences are random can 

be determined by applying valid statistical tests. The AIS31 

standard consists of 9 tests. Four of these are the same as FIPS 

140-2, and the AIS31, NIST 800-22 and FIPS 140-2 tests are 

shown in Table 1 as comparative. 

 

 

 

 

Table 1 Comparison of AIS31, FIPS140 and SP 800-22 [8] 

 AIS.31 FIPS 140 SP 800-22 

P
u

rp
o

se
 

Evaluation 
criteria for the 
actual random 
number 
generator. 

Security 
requirement
s that must 
be met by a 
cryptographi
c module. 

Randomizat
ion of RNG 
and PRNG 
is required 
for 
cryptograph
ic purposes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Primary Entropy 

Pool 

 

Secondary 

Entropy Pool 

128 Bytes 

Urandom  

Entropy Pool 

128 Bytes 

A 

A 

E A E 
 /dev/random 
(blocked) 

Entropy 
Resources 

A 

E A E 
 /dev/urandom  

get_random_bytes(

nonblocked) 

A 

A 

Keyboard 

Mouse 

 Interrupts 

  Disc 
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T
es

t 

T0: Disjointness 
test 
T1: Monobit test 
T2: Poker test 
T3: Run test 
T4: Long Run test 
T5: 
Autocorrelation 
test 
T6: Üniform 
distribution test 
T7: Comparative 
multinomial test 
T8: Entropy test 

Statistical 
tests of FIPS 
140-1 
 
 Monobit 

test 
 Poker test 
 Run test 
 Long Run 

test 

15 

Statistical 

tests 

Im
p

o
rt

an
ce

 
le

v
el

 

10-6 10-4 10-2 

R
el

at
io

n
s

h
ip

 

 The statistical tests of FIPS 140-1 are the same 
as T1 to T4 of AIS.31. 

 The AIS31 is similar to the 800-22, but the 
significance level of 800-22 is stronger than 
AIS31. 

 For the autonomy of the evaluation group, the 
statistical test was deleted in FIPS 140-2. 

 

The AIS31 test package consists of three parts: Test 0, 

Procedure A and Procedure B. Procedure A includes Test 1-

2-3-4-5; Procedure B includes Test 6-7-8 tests. Minimum 

number of bits required for tests; 

For Test 0, the bit sequence length must be at least 

3145728 bits (216.48 bits). For Test 1-5, the bit string must 

have a minimum length of 5140000 bits (20000 * 257 = 

5140000 bits). Because 20000 bits are repeated 257 times for 

each test.  (It is usually applied to DRNGs (deterministic 

RNG), PTRNGs (physical true RNG) and NPTRNGs’ (non-

physical true RNG) output sequences.) 

For the Test 6-7-8, 7200000 bits (depending on the input 

order, with no fixed value) is required. Generally, binary 

numbers, das random numbers (binary-valued das-random 

numbers of PTRNGs) are applied.  

 

A brief description of the tests and their contents in the 

AIS31 Test Standard is given in Table 2. 

 

Table 2 AIS31 Standard Tests 

Procedure A Test 0, once in 65536 * 48-bit 

string, repeats the test 257 

times from 0 to 5 in successive 

20000-bit strings. 

T
es

t 

0
 

Disjointness 

Test 

65536 48-bit strings are added, 

sorted. Two neighbor values 

should not be equal. 

T
es

t 
1

 Monobit test The number of 1s should be 

between 9654 and 10346. 

T
es

t 
2

 

Poker test The 4 bit tuple (ordered 

sequence value) distribution 

should be checked for 15 

degrees of freedom. 

T
es

t 
3

 

Run test Runs of 1, 2, 3, 4, 5, and 6 ones 

and zeros are checked for 

expected occurrences. 

T
es

t 
4

 Long Run test A single run cannot be bigger 

than 34. 

T
es

t 
5

 

Autocorrelation 

test 

The overlap of the bitstream in 

the second half of the index is 

compared to the one with the 

greatest overlap in the first half 

of the index. 

Procedure B Distribution tests are 

performed on 1, 2, 4, 8 bit wide 

consecutive samples followed 

by 256000 + 2560 bits of Test 

8 test. The total sample size 

depends on the sample content. 

T
es

t 
6

 

Uniform 

distribution test 
Test 6a is a monobit test 

which allows the number of 

1s to be from 25% to 75% of 

the total. Test 6b is a special 

Test 7 case with a width of 2. 

T
es

t 
7

 

Comparative 

multinomial test 

Less than 10,000 times 

running distance from the 

given width is collected and 

the expected transition 

probabilities are checked. 

Test 7a corresponds to width 

3, Test 7b corresponds to 

width 4. 

T
es

t 
8

 

Entropy 

prediction 

(Coron test) 

The nearest precursor 

distance between the byte 

values in a 256000 + 2560 bit 

sequence is accumulated and 

the empirical entropy is 

calculated. 

 

IV. AIS31 SOFTWARE AND TEST RESULTS 

In order to test the statistical properties of the bit sequences 

obtained by random number generators, the AIS31 test suite 

was used. The test documents are examined and the program 

is written in PHP language. The interface design of the 

program is shown in Figure 1. The 1mb bit sequence obtained 

with the command “dd if=/dev/random of=./testData bs=1M 

count=1” was tested through this web application. 
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Figure 1 Web Based AIS31 Test Software Interface 

 

In the Linux-based Ubuntu operating system, the data 

obtained with the random number generator were tested in the 

web-based AIS31 test software [9] and the results are given in 

Table 3. 

 

Table 3 AIS 31 Web Based Software Test Results of 

Random Number Data Produced 

Disjointness test Test 0 Passed  

(The test is successful if no 48-bit 

repeated blocks are found in the 65536-

bit array.) 

Monobit test Set 257 of 257 started. 

Start Test T1 (Monobittest); Criteria 

P1.i(ii) 

   Number of ones: 9862 

   Acceptable range: [9655; 10345] 

Test T1 passed. 

Poker test Start Test T2 (Pokertest); Criteria 

P1.i(ii) 

Test T2 passed. 

Run test  

Start Test T3 (Runtest); Criteria 

P1.i(ii) 

   0-Runs[1] = 2400; allowed interval: 

[2267; 2733] 

   1-Runs[1] = 2534; allowed interval: 

[2267; 2733] 

   0-Runs[2] = 1321; allowed interval: 

[1079; 1421] 

   1-Runs[2] = 1227; allowed interval: 

[1079; 1421] 

   0-Runs[3] = 661; allowed interval: 

[502; 748] 

   1-Runs[3] = 641; allowed interval: 

[502; 748] 

   0-Runs[4] = 303; allowed interval: 

[223; 402] 

   1-Runs[4] = 329; allowed interval: 

[223; 402] 

   0-Runs[5] = 169; allowed interval: 

[90; 223] 

   1-Runs[5] = 145; allowed interval: 

[90; 223] 

   0-Runs[6] = 150; allowed interval: 

[90; 223] 

   1-Runs[6] = 128; allowed interval: 

[90; 223] 

Test T3 passed. 

Long Run test Start Test T4 (Long Runtest); Criteria 

P1.i(ii) 

Test T4 passed. 

Autocorrelation 

test 

Start Test T5 (Autocorrelation test); 

Criteria P1.i(ii) 

   Maximum Z_tau deviation of 2500: 

123 

   Occured for Shifts:  

      Shift: 3714  

   Repeated Autocorrelation test with 

Shift: 3714 to Bits 10.000 to 14.999 

   Z_3714 = 2524 

Test T5 passed. 

Uniform 

distribution test 

Test procedure T6a for the verification 

of P2.i) (vii.a). is started. 

|P(1) - 0.5| = 0.00208 

Last Item: 100000 

Test T6a passed. 

 

Test procedure T6b for the 

verification of P2.i) (vii.b) is started. 

p(01) = 0.49818 
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p(11) = 0.50387 

|p_(01) - p_(11)| = 0.00569 

Last Item: 500154 

Test T6b passed. 

Comparative 

multinomial 

test 

Test procedure T7a for the verification 

of P2.i) (vii.c). is started. 

Last Item: 500154 

Test Measurement[0] = 

0.0583201047196 

Test Measurement[1] = 

1.25000460802 

Last Item: 1701732 

Test T7a passed. 

 

Test procedure T7b for verification of 

P2.i) (vii.d) is started. 

Test Measurement[0] = 

1.63592615697 

Test Measurement[1] = 

2.20450459257 

Test Measurement[2] = 

0.250880185551 

Test Measurement[3] = 

0.192080622341 

Last Item: 4912304 

Test T7b passed. 

Entropy test 

(Coron test) 

Test T8 to verify P2.i) (vii.e). is 

started. 

Test Measurement = 8.00126524567 

Last Item: 6980784 

Test T8 passed. 

 Tests completed successfully. 

 

V. CONCLUSION 

The random number sequences obtained by using the 

Linux function have been subjected to the AIS tests of the 

web software and the program has worked successfully. The 

results obtained in Table 3 and Table 4 were successful. The 

most important feature of the software is that it works in the 

web environment. Other advantages of the software are that it 

requires the installation of any additional packages on the 

computer to be run, that the program interface is user-

friendly, and that it is very easy to test the random bit 

sequence that any non-programming user can easily obtain. 
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Özet – Ülkemizde dünyada da olduğu gibi elektriğin enerji tüketimindeki payı her yıl artarak devam etmektedir. Elektrik enerjisi, 

bir ülkenin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmanın önemli faktörlerinden biri olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda oluşan talebin 

kesintisiz olarak en düşük maliyetle ve en kaliteli biçimde karşılanması, arz ve çevre güvenliğinin sağlanması liberal bir elektrik 

piyasasında temel hedefler haline gelmiştir. Ancak elektrik piyasasında sadece olası talebi karşılayacak şekilde planlanan enerji 

stratejilerinin yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu kapsamda, tüketime arz edilen elektrik enerjisinin tüketim konforunu 

etkilemeden düşürülerek planlanması ve verimli kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple kesintisiz bir elektrik enerjisi 

için gerekli olan üretim, iletim ve dağıtım planlamaları yapabilmek ve elektriği daha etkin ve verimli kullanabilmek amacı ile 

talep tahminlerinde bulunmak önem arz etmektedir. Bu çalışmada Elazığ ili için yapay sinir ağları yöntemi ile çoklu doğrusal 

regresyon yöntemi kullanılarak 2017-2026 yılları için elektrik enerjisi tüketimi tahmini yapılmıştır. Yapay sinir ağı yöntemi ile 

bulunan sonuçlar regresyon tekniği ile karşılaştırılmış ve yapay sinir ağlarının elektrik enerjisi tüketimi tahmininde daha iyi bir 

yöntem olduğunu göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler  – Elektrik Enerjisi Tahmini, Regresyon Analizi, Yapay Sinir Ağları 

 

 

 

I. GİRİŞ 

 
Güneş, sanayi ve teknoloji, günümüz dünyasında hızlı bir 

biçimde gelişmeye devam etmektedir. Bu gelişmenin 
tartışmasız en önemli kaynağı olan enerji günlük hayatın 
vazgeçilmezleri arasında ilk sıralardadır. Bu enerjinin çok 
önemli miktarını elektrik enerjisi oluşturmaktadır. Elektrik 
enerjisi birçok farklı kaynaktan elde edilip yine çok çeşitli 
tüketim alanlarında kullanılmaktadır [1]. Oldukça yaygın 
kullanılan elektrik enerjisi için yük tahmini elektrik üreten 
şirketler ile elektrik üretim ve dağıtım şirketlerin planlamasında 
ve yönetilmesinde önemli bir konudur. 

Yük tahminlerini çalışma zaman aralığını dikkate alarak; 
kısa, orta ve uzun dönemli diye üç farklı kategoride 
değerlendirmek mümkündür. Birkaç dakika ile birkaç haftaya 
kadar olan zaman dilimini içeren tahminler  kısa dönemli 
tahminlerdir. Birkaç haftadan birkaç aya hatta yıla kadar olan 
zaman dilimi için yapılan tahminler  orta dönemli tahminlerdir. 
Uzun dönemli tahminler ise beş ile yirmi beş yıl arasında 
yapılan analizler ile elde edilen tahminlerdir. 

Son yıllarda konunun önemine paralel olarak bu alanda pek 
çok çalışma yapılmıştır. Kankal ve arkadaşları [2] Türkiye’nin 
genel enerji tüketimini Sözen ve arkadaşları [3, 4] Türkiye’nin 
net enerji tüketimini, Geem ve Roper [5] Güney Kore’nin 
toplam enerji talebini, Ekonomou [6] Yunanistan’ın toplam 
enerji talebini tahmin etmek için YSA’yı kullanmışlardır. 
Yalçınöz ve arkadaşları [7] Niğde bölgesine için elektrik yük 
tahmini analizini yapmışlardır. Balcı ve arkadaşları [8] 
Regresyon Analizi kullanarak kısa dönem yük tahminini 
araştırmışlardır.  

II. TAHMİN YÖNTEMLERİ 

Tahmin metotları genel olarak istatistiksel ve matematiksel 

yöntemlerle hesaplanır. Eğilim analizi, bir zaman serisinin 

uzun dönemdeki ana eğilimi olarak tanımlanan eğilimin bir 

doğru veya bir eğri ile ifade edilmesidir [9]. Eğilim analizi 

hesaplanırken herhangi bir değişkenin geçmiş dönemlerde 

aldığı değerler kullanılarak gelecek dönemlerdeki değerleri 

tahmin edilebilmektedir. 

A. Regresyon Analizi 

 

Ölçülen bir ya da birden fazla değişkenin üzerinde etkisi 

olduğu düşünülen başka bir değişken ile aralarındaki ilişkinin 

modellenmesine Regresyon Analizi denir.  Bir örnek 

üzerindeki Y bağımlı değişken ve  X1, X2,.....Xn serbest 

ölçülerine dayanarak Y ile X1, X2,.....Xn değişkenleri 

arasındaki,     Y = f (X1, X2,...Xn) fonksiyonel ilişkiyi yaklaşık 

olarak belirleme işlemi  regresyon analizi olarak 

tanımlanmaktadır. Regresyon analizi yapmak için, öncelikle 

belirli bir model olarak tanımlanmış fonksiyon şekline karar 

verilmelidir. Bu model doğrusal veya eğrisel, bir veya çoklu 

sayıda serbest değişkene sahip, toplanabilir veya toplanamaz 

şekilde olabilmektedir.  

Regresyon analizi yöntemi kullanılarak yapılan birçok 

çalışmada birden fazla bağımsız değişkenin dikkate alındığı 

durumlar söz konusudur. Birden fazla bağımsız değişkenin 

dikkate alınarak kurulan regresyon modeline çoklu regresyon 

modeli denir [10]. Çoklu regresyon yöntemi, iki değişkenli 
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doğrusal regresyon yönteminin uzantısı olarak 

oluşturulmuştur. Bir  bağımlı değişken, genel olarak birden 

fazla bağımsız değişkenin etkisi altındadır. Çoklu regresyon 

yönteminde kullanılan formül Denklem 1’de gösterilmiştir. 

 

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + . . . + βK Xk            (1) 

 

Y: Bağımlı değişken  

β0 : Doğrunun y eksenini kestiği nokta  

β1 : İlk bağımsız değişkeninin kat sayısı  

β2 : İkinci bağımsız değişkeninin kat sayısı  

βK : k. bağımsız değişkeninin kat sayısı  

X1 : İlk bağımsız değişken  

X2 : İkinci bağımsız değişken  

Xk: k. bağımsız değişken 

  

B. Yapay Sinir Ağları 

 

Yapay Yapay sinir  ağı; sinir hücrelerinin kompleks 

yapısından oluşan insan beyninin çalışma şeklinden 

esinlenerek, beynin yapabildiği tüm işlevleri sayısal olarak 

makinaya yaptırmak içi çalışan bir modelleme şeklidir. Özetle 

yapay sinir  ağları insan beyninin matematiksel modellemesi 

olarak düşünülebilir [11]. 

 

Yapay sinir  ağları; verilerden öğrenebilme, çok sayıda 

değişken ile çalışabilme, genelleme yapabilme gibi önemli 

özelliklere sahiptir. Bu özellikleri ile tahmin modellemesinde 

oldukça önemli bir yere sahip olup bilimsel araştırmalarda 

geniş bir kullanım alanına hitap edebilen bir modelleme 

yöntemidir. Yapay sinir  ağları yöntemi, bir sistem için tek 

veya çoklu parametreler dikkate alınarak tanımlanan giriş 

verileri ile yine sistemin tek veya çoklu parametreler dikkate 

alınarak tanımlanabilen çıkışları arasında bir ilişki 

oluşturabilme yeteneğine sahiptir. Bu ilişki doğrusal formda 

olabileceği gibi her zaman doğrusal olmak zorunda da değildir. 

Yapay sinir  ağlarında, sisteme girdiler ile ilgili veriler ve bu 

girdilere karşılık gelen çıktı bilgileri verilerek ağ eğitilir ve 

böylece ağın girdi ile çıktı arasındaki ilişkiyi öğrenmesi 

sağlanır. Genelde öğreticili  öğrenme diye bilinen bu yöntem  

tercih edilmektedir. Yapay sinir ağlarında, varsayımda 

bulunmadan ve sistemdeki girdi ve çıktı değişkenleri  arasında 

herhangi  bir ön bilgiye yer vermeden doğrusal olmayan 

modellemeyi yapabilmektedir [12]. 

Nöron yapısı beş temel bileşenden oluşup yapısında; X1, 

X2…Xn giriş olarak tanımlanır. Giriş olarak tanımlanan bu 

değerler diğer hücrelerden veya dış ortamdan gelen bilgilerdir. 

Gelen bilgilerin çarpılması ile bulunan değerlerin toplama 

operatörüne iletildiği ağırlıklar W1, W2…Wn’ dir. Eğitimdeki 

değişkenin sonuca etkisini ağırlıklar göstermektedir. Toplama 

bias (eşik değeri) değeri eklendikten sonra bulunan değer 

transfer fonksiyonundan geçirilir ve nöronun çıkış değeri bu 

şekilde bulunabilir. 

 

       Şekil 1. Yapay bir nöronun yapısı [13] 

Yapay sinir ağında, birbirleri ile bağlantılı sinir hücrelerinin 

bulunduğu girdi katmanı, gizli katman ve çıktı katmanı olmak 

üzere üç katman bulunmaktadır. İlk katman girdi katmanı olup 

dışarıdan alınan verilerin yapay sinir  ağına dahil edilmesini 

sağlamaktadır. Girdi katmanına giren veriler istatistikteki 

bağımsız değişkenlere karşılık gelmektedir. Problemi 

etkileyen parametreler girdi katmanını oluşturmaktadır. Son 

katman ise bilgilerin dışa aktarılmasını sağlamaktadır. 

İstatistikteki bağımlı değişkenler çıktı değişkenlerine karşılık 

gelmektedir. Diğer katmanlar ise gizli katman diye adlandırılıp 

girdi karmanı ile çıktı katmanı arasında yer almaktadır. Bu 

katmandaki nöronların dış ortamla herhangi bir bağlantısı 

bulunmamaktadır. Sadece çıktı katmanına göndermek üzere 

girdi katmanından gelen sinyalleri alırlar. Kurulan ağın 

performansı gizli katmandaki nöron sayısı seçimine bağlıdır.  

 

Şekil 2.YSA Modeli 

III. UYGULAMA VE KARŞILAŞTIRMA 

 

Bu çalışmada; Elazığ ili için 2002-2016 yıllarını kapsayan 

abone sayısı, nüfus miktarı ve kayıp kaçak miktarı bilgileri 

bağımsız değişken ve elektrik üretim miktarı bağımlı değişken 
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olarak alınarak Excel’de çoklu doğrusal regresyon analizi 

yapılmıştır.  Elde edilen tahmin verilerinin hataları MSE (Hata 

Kareleri Ortalaması) ve MAPE (Mutlak Hata Oranları 

Ortalaması) ölçütleri kullanılarak hesaplanmıştır. Hata 

formülleri Denklem 2 ve Denklem 3’ te verilmiştir 

 

 

MSE =  
∑ (𝑋𝑖−𝑌𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
                    (2) 

MAPE (%) = 
∑ |(𝑋𝑖−𝑌𝑖)/𝑋𝑖|𝑛

𝑖=1

𝑛
 x100          (3) 

 

 

Bu denklemlerde; Xi gerçek değeri, Yi ise tahmini değeri 

göstermektedir. Yapılan hesaplamalar sonucu elde edilen hata 

değerleri Tablo 1’de, elektrik talep tahmini de Şekil 3 ’te 

gösterilmiştir. 

 

 

 Tablo 1. Regresyon analizi hata sonuçları 

 

 

 

 
 

Şekil 3. 2002-2016 yılları için Regresyon Analizi ile 

öngörülen ve tahmin edilen  verilerin karşılaştırılması 

 

Yapay sinir ağları yöntemi ile yapılan çalışmada ise, ağ 

sigmoid fonksiyonu ve geri beslemeli ağ kullanılarak eğitime 

tabi tutulmuştur. Yapay sinir ağları yönteminde de regresyon 

analizinde kullanılan 2002-2016 yıllarını kapsayan veriler 

dikkate alınarak MATLAB programı ile tahmin yapılmıştır. 

Yapılan analizler sonucu elde edilen tahmin değerlerinden 

aynı formüller kullanılarak hata değerleri hesaplanmıştır. 

Hesaplanan hata değerleri Tablo 2’ de ve yapay sinir ağları 

yöntemi ile bulunan elektrik tüketiminin tahmin değerleri 

Şekil 4’te gösterilmiştir 

 

 

 

        Tablo 2. YSA hata sonuçları 

 

 

 
 

 

Şekil 4. 2002-2016 yılları için YSA ile öngörülen ve tahmin 

edilen verilerin karşılaştırılması 

 

 

IV. SONUÇ 

Enerji sektörü için öngörü sağlayabilme için tahmin 

yapabilmek ve tahminde kullanılacak yöntemi doğru 

seçebilmek çok önemlidir. İdeal olan tahmin, hatası en az 

olacak şekilde hesaplanan tahmindir. Az maliyetli, talebe 

karşılık verebilecek enerjinin üretilebilmesi için tahmin 

yöntemi güvenilir olmalı ve doğru sonuçlar vermelidir.  

 

Bu çalışmada tahmin yöntemleri incelenerek yapay sinir ağları 

ve regresyon yöntemi seçilmiştir Hesaplanan hatalar 

kıyaslandığında yapay sinir ağının daha güvenilir sonuçlar 

verdiği görülmüştür. Hata değerleri Tablo 3’te karşılaştırmalı 

olarak verilmiştir. 

 

Tablo 3. Regresyon analizi ve YSA yöntemlerinin hata 

değerlerinin karşılaştırılması 

 

Bu çalışmada ayrıca regresyon analizi kullanılarak Elazığ ili 

için abone sayısı, nüfus miktarı ve kayıp kaçak ve elektrik 

tüketimi 2017-2026 yılları için hesaplanarak bulunan değerler 

yapay sinir  ağına veri olarak girilmiş ve bu yıllar için elektrik 

tüketim tahmini yapılmıştır. 2017- 2026 yılları için hesaplanan 

elektrik tüketimi tahmin değerleri Şekil 5’te gösterilmiştir.   

 

        Regresyon Analizi Hata Değerleri 

MAPE 10,56843037 

MSE 13.720.395.712    

Hata Değerleri Regresyon Analizi YSA 

MAPE 10,56843037 8,308186819 

MSE 13.720.395.712    9.837.133.227 

YSA Hata Değerleri 

MAPE 8,308186819 

MSE 9.837.133.227 

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 237



Eraslan et al., Regresyon ve Yapay Sinir Ağları Yaklaşımları ile Elektrik Enerjisi Tüketiminin Tahmini, ISMSIT 2017, Tokat, Turkey 

 
 

    Şekil 5. YSA ile 2017-2026 yılları elektrik tüketiminin 

tahmini  
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ÖZET 

Bina otomasyonu ve kontrol sistemleri (BAC'ler), binaların içindeki alanların kontrol edilmesini ve yönetilebilmesini sağlar, 

böylece kullanıcıların konforunu arttırır ve işletme, bakım maliyetlerini düşürür. Aydınlatma hizmetleri ile ilgili olarak, kontrol 

sistemleri, gün ışığı ve elektrikli aydınlatma arasındaki bütünleşme yöntemi kullanılması ve alanların dolaşımına dayalı stratejiler 

sayesinde, aydınlatma sistemlerini yönetmek ve enerji tüketimini azaltmak için önemli bir fırsat sunar. Bu makalede, aydınlatma 

tesisatlarını ve iklimlendirme sistemini kontrol etmek üzere özel tasarım bina otomasyon ve kontrol sisteminin tasarlandığı on 

ofisli bir bina çalışmasının sonuçları sunulmuştur. Çalışma, aydınlatma kontrol sisteminin enerji verimliliğini değerlendirmek 

ve bu teknolojinin uygulanmasıyla elde edilen çevresel aydınlık koşulları gerçek bir duruma analiz etmek için yürütülmüştür. 

Olası enerji tasarrufu (% 17'den% 32'ye) ile ilgili elde edilen sonuçlar, izlenen yıllık elektrik enerjisi tüketimi (işletim için) ve 

mevcut aygıtlar (armatür balastları, sensörler ve denetleyiciler) nedeniyle parazit enerji tüketimi dikkate alınarak değerlendirildi. 

 

EVALUATE THE ENERGY AND ENVIRONMENTAL 

PERFORMANCES OF A LIGHTING CONTROL SYSTEM IN 

OFFICES 

 

Abstract – Building automation and control systems (BACs) allow plants in buildings to be controlled and managed, thus 

increasing the users' comfort and reducing the operation and maintenance costs. As far as the lighting services are concerned, 

control systems offer an important opportunity of managing lighting systems and reducing energy consumption, due to the use 

of integration strategies between daylight and electric lighting and strategies based on the occupancy of spaces. The results of 

study of ten offices, in which a custom-design building automation and control system has been designed to control both the 

lighting plants and the air conditioning system, are presented in this paper. The study was carried out in order to evaluate the 

energy efficiency of the lighting control system and to analyse the environmental luminous conditions obtained through the 

application of this technology to a real case. The environmental and energy performances, together with the degree of users' 

satisfaction and acceptance of this control system, were analysed after a year of activity to verify the potentiality and operation 

of this lighting control system. The obtained results regarding the potential energy savings (from 17% to 32%) were evaluated 

taking into account both the monitored annual electric energy consumption (for operation) and the parasitic energy consumption 

due to the installed devices (luminaire ballasts, sensors and controllers).  
 
 

Keywords: BACS lighting control system Energy consumption 

 

I. GİRİŞ 

Son on yılda, aydınlatma teknolojilerinde, hem aydınlatma 

aygıtlarında hem de aydınlatma kontrol sistemleri alanlarında 

büyük gelişmeler olmuştur. Ticari ve konutlarda 

aydınlatmada, aydınlatma kontrol sistemleri kullanılarak elde 

edilebilecek enerji tasarrufu, bu teknolojilere olan ilginin 

artmasına neden olmuştur. Aydınlatma kontrol sistemleri, gün 

ışığı ve elektrik aydınlatması arasındaki uyum stratejileri ve 

mekânların uygun aydınlatılmasına dayalı stratejiler sayesinde 

aydınlatma sistemlerini yönetmek ve enerji tüketimini 

azaltmak için önemli bir fırsat sunmaktadır [1-8]. Bu 

teknolojiler, doğru bir şekilde programlanırsa ve uygun dönüt 

sağlanırsa çevre şartları için doğru miktarda ışık sağlayabilir 

ve enerji tasarrufu sağlanabilir. [2] Aydınlatmanın bina enerji 

tüketimi üzerindeki rolü çok iyi bilinmektedir [3] ve 

aydınlatma tesisatları enerji tüketiminin önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. [4,6]. Seksenlerden beri aydınlatma kontrolü 

konutlarda gün ışığından yararlanılarak kullanılmaktadır. 

Bununla birlikte teknik bilgi eksikliği, gerçek enerji 

kazanımlarının hesaplanmasında yaşanan zorluklarla ilişkili 
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yüksek maliyetler ve bu sistemlerin teknik sorunları, bu 

sistemlerin yaygınlaşmasını engellemiştir.  

Enerji performansının doğru bir şekilde tahmini ve 

dolayısıyla bir aydınlatma kontrol sisteminin etkinliği, binanın 

belirli özellikleriyle ve sistemin karakteristik özelliklerine 

bağlantılı olan çeşitli faktörlere bağlıdır (kontrol sisteminin 

mimarisi, kontrol stratejileri, kontrol cihazlarının tipi vb.) [7]. 

Bu makalede,  özel olarak tasarlanmış bir kontrol sisteminin 

kullanılmasından kaynaklanan enerji tüketimi ve çevresel 

koşullarla ilgili muhtemel sonuçlar hesaplanmıştır. 

 

II. SİSTEMİN TANIMI 

BİNA VE AYDINLATMA SİSTEMİNİN TANIMI 

Akıllı ev ve bina otomasyonu sistemleri dört ana başlık 

altında toplanabilir:  

1. Aydınlatma Otomasyonu 

2. Güvenlik Otomasyonu 

3. Isıtma – Soğutma – Havalandırma Otomasyonu 

4. Ses ve Görüntü Sistemleri Otomasyonu 

 

Biz bu çalışmada aydınlatma otomasyonu kontrolü 

otomatik sağlandığında sağlanacak enerji tasarrufunu 

hesaplayacağız.  

Mevcut aydınlatma sistemi, 2 veya 1 asılı armatürden 

(boyut boyutuna bağlı olarak) doğrudan / dolaylı ışık dağılımı 

içeren yeni bir aydınlatma sistemi ile değiştirilmesi 

düşünülmektedir. Her bir armatürde iki adet 35 W ( Armatür 

bağlantı gücüyle yaklaşık 38W) doğrusal flüoresan lamba 

bulunur ve A1 enerji verimliliği endeksine (EEI) sahip 

yansıtıcı panjurlar ve dijital karartma balastı (DALI) bulunur.  

 

Aydınlatma sistemi, standartlara göre şu şekilde 

tasarlanmıştır: 

- Ortalama Sürdürülen Aydınlatma: Em = 500 lx, 

- Çalışma düzlemindeki tekdüzelik: U ≥ 0.7, 

- Birleştirilmiş Glare Değerlendirme: UGR ≤ 19, 

- Renk Oluşturma Endeksi: CRI ≥ 80. 

 

Armatürlerin ofis içerisindeki pozisyonları Şekil 1'de 

gösterilmiştir. Yeni ışıklandırma ve kontrol sistemleri 

kurulurken elle kontrol sistemin üzerine kurulacaktır. Özel 

tasarlanmış "bina otomasyonu" sistemi, klima sistemi ve 

armatürleri kapalı döngüsel bir strateji ile kontrol eder ve 

dağıtılmış düğümlerinden oluşur ("bağımsız modda" 

gerçekleştirebilir) ve karşılıklı iletişim için özel bir protokol 

kullanarak iletişim kurulur. Sistem tüm armatürleri kontrol 

eder ve verileri kaydeder. Armatürler için hem otomatik hem 

de elle kontrol mümkündür. Sağlanan eylemler şunlardır: 

- Armatürlerin açılıp kapatılması, 

- Armatürlerin ışık çıkışının karartılması. 

 

Binanın otomasyon sistemi, biri HVAC tesisi için (TAC 

Xenta) ve diğeri aydınlatma sistemi için (DALI protokolü) 

olmak üzere birbirinden bağımsız iki alt kontrol sisteminden 

oluşur. 

Binanın otomasyon sistemi, aşağıdaki sistem 

değişkenlerinin izlenip kayıt edilmesine de izin verir: 

 

- Her armatür için karartma yüzdesi (%),+9 

- Her fotosensör (lx) tarafından ölçülen aydınlatma, 

- Sistemlerin durumu (otomatik veya manuel) 

- Her alt kontrol sistemi için enerji tüketimi (aydınlatma) 

(kWh).  

 

Aydınlatma sistemi; armatürleri fotosensörler, doluluk 

sensörleri ve anahtarlar vasıtasıyla kontrol etmek için özel bir 

dijital adresli aydınlatma arabirimi (DALI) kullanan bir alt 

kontrol sistemi ile yönetilmektedir. Aydınlatma kontrol alt 

sisteminin eylemleri şunlardır: 

- Doluluk sensörlerinden (otomatik kontrol) veya duvara 

monte edilen şalterlerden (elle kontrol) gelen girişe yanıt 

olarak açma / kapama anahtarı. 

- Fotosensörlerden gelen sinyallere yanıt olarak karartma. 

 

Kontrol sistemi ışık düzeyini 500 lx ortalama bir değerde 

otomatik olarak tutar. Kontrol cihazları armatür yüksekliğine 

monte edilir (3 m akış noktasından) ve aşağıdakilerden oluşur: 

 

 

Şekil 1. Ofis ve Armatürlerin Pozisyonu. 

 

 

Şekil 2. Aydınlatma kontrol sisteminin mimarisi  

 

Şekil 3. Kontrol Aygıtları Konumlarıyla Birlikte Plan Kesiti. 
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III. HESAPLAMALAR 

Tablo 1. Ortalama günlük enerji tüketimi. 

 

 HAFFTA İÇİ HAFTASONU 

AY Ortalama Günlük 

Enerji Tüketimi 

[kWh/ Gün] 

Ortalama Günlük 

Enerji Tüketimi 

[kWh/ Gün] 

NİSAN 9,85 4,35 

MAYIS 9,75 3,17 

HAZIRAN 8,40 2,85 

TEMMUZ 8,43 2.65 

AĞUSTOS 7,15 2.63 

EYLÜL  9,20 2.68 

EKİM 11,81 3.01 

KASIM 14,99 2.05 

ARALIK 15,40 6.75 

OCAK 10,85 3.32 

ŞUBAT 13,11 5.39 

MART 12,90 4.15 

YILLIK 10,09 3,57 

 

 
Tablo 2. Aylık ve Yıllık LENI değerleri. 

 

 
Aylık Enerji Tüketimi  

[KWh/Ay] 

Mevsimlik Enerji Tüketimi  

[KWh/Ay] 

Ocak 1,48 İlkbahar 3,50 

Şubat 1,40 Yaz 2,75 

Mart 1,52 Sonbahar 4,45 

Nisan 1,20 Kış 4,58 

Mayıs 1,12 Yıllık LENI Değeri 

(kWh/m2 Yıl) 
Haziran 0,98 

Temmuz 1,00 Yıllık 15.43 

Ağustos 0,80   

Eylül 1,06   

Ekim 1,30   

Kasım 1,50   

Aralık 1,88   

 

 
Tablo 3. Manuel kontrol için hesaplanan LENI. 

Manuel kontrol için Avrupa EN 15193/2007 Standardına göre yıllık LENI değeri 

Kontrol Sistemi Toplam Enerji Talebi  

[KWh/Yıl] 

Yıllık LENI değeri 

[kW / m2 yıllık] 

Manuel 3960 18.60 

 

 
 

 
Resim 1. Gün Işığından Yararlanma 

Resim 1’de Aydınlatma hesabı ile yapılan gün ışığından 

yararlanıldığında armatürlerin durumu görülmektedir. 

Tablo1’deki hesaplamalar aydınlatma sisteminin ortalama 

günlük tüketimini göstermektedir. Tablo 2’deki 

hesaplamalarda ise otomatik aydınlatma kontrolü 

sağlandığında muhtemel enerji tüketimini göstermektedir. 

Sistem eğer elle kontrol yapılsaydı yıllık tüketim metre kareye 

18.60 kW / m2 olacaktı. Otomatik kontrol ile elle kontrol 

arasında 3.17 kW / m2 bir fark vardır. Bu değerde 

yaklaşık %17’lik bir enerji tasarrufu sağlayacaktır. 

 

 
Tablo 4. Armatör Güç Hesabı 

 

 

 

 

 

IV. TARTIŞMA 

Akıllı evlerde aydınlatma otomasyon sistemlerinde 

şirketlerin reklam amaçlı tasarruf olayını abarttıkları 

görülmektedir. Asıl sistem gerçek zamanlı çalıştırıldığında 

sağlanabilecek tasarruf miktarı %10 - %17 arasında olduğu 

düşünülmektedir. Aydınlatma sisteminde kullanılacak led 

armatürlerle tasarruf miktarı daha da artırılabilir. 

 

V. SONUÇ 

Enerji performansı ile ilgili olarak Aydınlatma Enerjisi 

Sayısal Göstergesi değerleri, yılın aylarında tüketimde doğal 

ışığın kullanımına ve kontrol sistemi tarafından 

gerçekleştirilen elektrik aydınlatma düzenlemesine göre 

değişen önemli bir katkı sağlamıştır. Ayrıca, parazit tüketim 

(aydınlatma armatürlerinin balastları ve kontrol sistemi 

bileşenleri nedeniyle) fonksiyonel aydınlatma nedeniyle 

neredeyse ¼'e karşılık geldiğinden, oldukça yüksek tasarruf 

sağlayacaktır. Açıklanan aydınlatma kontrol sisteminin 

kurulmasıyla elde edilebilecek enerji tasarrufunu tahmin 

etmek için yıllık elektrik enerjisi tüketimi, aynı aydınlatma 

tesisi için ancak manuel kontrol ile Avrupa EN 15193: 2007 

standardında verilen tahmin prosedürü kullanılarak 

hesaplanmıştır. Kontrol edilen enerji tüketimini (otomatik 

kontrol ile) karşılaştırarak hesaplanan tasarruf, aynı ofisler için 

elle kontrol edilen enerji talebine göre yaklaşık % 17'dir. 

Çevresel aydınlatma performansları ile ilgili olarak izleme 

sonuçları elle kontrol ile çalışma düzlemi üzerindeki 

aydınlıkların genellikle referans değerinden yüksek olacaktır. 
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Özet –  Bu çalışmanın amacı, biyoteknolojik uygulamada kullanılan fitoremediasyon tekniği ile Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma 

Tesisi çıkış sularının kalitesini iyileştirmektir. Bu amaçla, Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi çıkış sularının verileceği bir 

reaktör tasarımı gerçekleştirildi. Reaktörün tasarımında arıtma tesisi son çökeltme havuzunun boyutları esas alındı. Reaktörün 

çapı yaklaşık 41 cm, su yüksekliği 3 cm olacak şekilde boyutlandırıldı. Reaktör yapıldıktan sonra Elazığ Belediyesi Atıksu 

Arıtma Tesisi son çökeltme havuzu çıkış sularının verildiği noktaya reaktör yerleştirildi. Çalışmada kullanılan sucul bitkilerden 

Lemna gibba L. bitkisi Elazığ yöresinden doğal ortamdan toplandı. Doğal ortamdan toplanan Lemna gibba L. bitkisi tasarlamış 

olduğumuz reaktörün yüzeyini kaplayacak şekilde yerleştirildi ve çalışmalara başlanıldı. Atıksu arıtma tesisi çıkış suyu 

parametrelerinden olan AKM, BOİ5, KOİ, O-PO4-3 ve NH4+-N konsantrasyonları tespit edildi. Arıtma tesisi çıkış suyunun 

verildiği bitkili reaktörün çıkışında söz konusu parametrelerin konsantrasyonlarında bir azalma olduğu görüldü. Sonuç olarak 

uygulamış olduğumuz fitoremediasyon tekniğinin arıtma tesisi çıkış suyu kalitesini iyileştirdiği belirlendi. 

 
Anahtar kelimeler – Arıtma, fitoremediasyon, reaktör, Lemna gibba L. 

 

A Biotechnological Application to Improve the Effluent Quality of 

Wastewater Treatment Plant 

 

Abstract – The aim of this study is to improve the quality of the effluent of Elazığ Municipal Wastewater Treatment Plant with 

the technique of phytoremediation used in a biotechnological application. For this purpose, a reactor design which the effluent 

of Elazığ Municipal Wastewater Treatment Plant fed was realized. In the design of the reactor, the size of the final settling basin 

of the treatment plant was taken as basis. The size of the reactor was about 41 cm in diameter and 3 cm in water height. After 

the reactor was built, the reactor was placed at the point where the final settling basin effluent of Elazığ Municipal Wastewater 

Treatment Plant was discharged. Lemna gibba L. plant that used in the study was collected from natural environment from Elazığ 

region. Lemna gibba L. plant collected from the natural environment was placed in such a way as to cover the surface of the 

reactor we had designed and work started. Concentrations of SS, BOD5, COD, O-PO4-3 and NH4+-N, which are the effluent 

parameters of the wastewater treatment plant, were determined. At the exit of the planted reactor where the treatment plant 

effluent was fed, it was seen that there was a decrease in the concentrations of the said parameters. As a result, it was determined 

that the phytoremediation technique we applied improved the quality of the effluent from the treatment plant.   

 

Keywords – Treatment, phytoremediation, reactor, Lemna gibba L. 

 

I. GİRİŞ 

Çeşitli faaliyetler sonucu kullanılan sular kanalizasyon 

sistemleri vasıtasıyla ya doğrudan alıcı ortama verilmekte ya 

da atıksu arıtma tesislerine gelerek belirli düzeyde 

arıtılmaktadır. Ülkemizde evsel/kentsel atıksu arıtma tesisleri 

incelendiğinde birçoğunun klasik atıksu arıtma tesisinden 

oluştuğu görülmektedir. Kentsel atıksu arıtma tesisi çıkış 

suları incelendiğinde atıksu içerisinde birçok kirleticilerin 

bulunduğu pek çok araştırmacı tarafından tespit edilmiştir. Bu 

kirleticiler arasında ağır metaller, azotlu ve fosforlu 

bileşiklerin yanısıra pestisit kalıntıları, antibiyotik kalıntıları 

ve endokrin bozucu maddeler vs. gibi birçok mikrokirleticiler 

de bulunmaktadır.  Klasik atıksu arıtma tesisleri söz konusu 

kirleticilerin giderilmesinde yeterli olmamakta ve kirleticilerin 

belirli konsantrasyonları alıcı ortamlara verilmektedir. Bu 

durum, alıcı ortamlarda birçok çevresel problemi beraberinde 

getirmektedir. Bu nedenle, atıksuların arıtılmasında ileri arıtım 

teknolojileri kullanılmaktadır. İleri atıksu arıtımında, 

adsorpsiyon, membran sistemleri gibi teknolojiler 

kullanılmakla beraber biyoteknolojik bir yöntem olan 

fitoremediasyon gibi sucul bitkilerle arıtım teknolojileri de 

kullanılmaktadır. Bu teknolojilerin kullanılmasıyla atıksu 

arıtma tesisinden çıkan suların kalitesi iyileştirilebilir ve suyun 

tekrar kullanılması (örneğin sulama suyu gibi) sağlanabilir. 

Fitoremediasyon, atıksulardan kirleticileri absorbe etmek 

için bitkilerin doğal yeteneğinin kullanılmasıdır ve 

fitoremediasyon düşük maliyetli ve çevre dostu olarak bilinen 

bir remediasyon tekniğidir [1], [2]. Bu nedenle, atıksuların 

arıtılması için çevre dostu ve verimli teknolojilerin 

geliştirilmesi önemli araştırma alanlarından biridir. Bu amaçla, 

fitoremediasyon atıksularda bulunan kirleticilerin giderilmesi 
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için uygun bir metot olarak göz önünde bulundurulur ve iyi bir 

yeşil remediasyon teknolojisi olarakta tanımlanabilir [3].  

Fitoremediasyonda yüzen, batık ve köklü bitkiler 

kullanılabilir. Bu çalışmada, yüzen bitkilerden Lemna gibba L. 

bitkisi (su mercimeği) kullanılmıştır. Lemna gibba L. bitkisi, 

Lemnaceae ailesine ait çok küçük, yüzebilen sucul bir 

makrofittir [4-6]. Lemna gibba L. atıksu arıtımında kirleticileri 

gidermek amacıyla yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.    

Bu çerçevede, çalışmamızda biyoteknolojik bir uygulama 

olan fitoremediasyon tekniği kullanılarak reaktör tasarımı 

gerçekleştirilmiş ve arıtma tesisine entegre edilen bitkili 

reaktörün çıkış suyu kalitesinde bir iyileşme olup olmadığı 

belirlenmiştir. 

II. MATERYAL VE METOT 

Bu çalışmada kullanılan reaktör Elazığ Belediyesi Atıksu 

Arıtma Tesisi son çökeltme havuzu tasarım parametreleri esas 

alınarak tasarlandı. Reaktörün çapı yaklaşık 41 cm olacak 

şekilde, su yüksekliği ise 3 cm olacak şekilde boyutlandırma 

işlemi gerçekleştirildi. Reaktöre yerleştirilecek olan sucul 

bitkilerin (Lemna gibba L.) reaktörden kaçmasını engellemek 

amacıyla reaktörün içine daha küçük çapta dairesel bir bölme 

yapıldı. Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunu reaktöre belirli bir 

debide vermek amacıyla reaktörün üst kısmına ayarlanabilir 

bir vana yerleştirildi. Reaktörün şekli Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 
  

Şekil 1. Reaktör 

 

Reaktör yapıldıktan sonra Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma 

Tesisi son çökeltme havuzu çıkış sularının verildiği noktaya 

reaktör yerleştirildi. Pompa yardımıyla atıksu arıtma tesisi 

çıkış suyu reaktöre verildi. Çalışmada materyal olarak 

kullanılan sucul bitkilerden Lemna gibba L. bitkisi Elazığ 

yöresinden doğal ortamdan toplandı. Doğal ortamından 

toplanan Lemna gibba L. bitkisine ait görünüm Şekil 2’de 

gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 2. Doğal ortamında bulunan Lemna gibba L. 

 

Doğal ortamdan toplanan Lemna gibba L. bitkisi tasarlamış 

olduğumuz reaktörün yüzeyini kaplayacak şekilde yerleştirildi 

ve çalışmalar gerçekleştirildi. Bitkili reaktöre ait fotoğraf Şekil 

3’te gösterilmiştir. 

 
 

Şekil 3. Bitkili reaktör 

 

Atıksu arıtma tesisi çıkış suyu parametrelerinden Askıda 

Katı Madde (AKM) Standart Metotlara göre [7], Biyokimyasal 

Oksijen İhtiyacı (BOİ5) ve Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) 

spektrofotometrik olarak Hach Lange DR3800 model 

spektrofotometre cihazı kullanılarak, O-PO4
-3 ve NH4

+-N 

konsantrasyonları ise Nova60 spektrofotometre cihazı 

kullanılarak tespit edildi.  

III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA  

Atıksu arıtma tesisi çıkış sularının alıcı ortamlara deşarj 

edilmesi için ülkemizde deşarj standartları kullanılmaktadır. 

31.12.2004 Tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 21’de evsel nitelikli 

atıksuların alıcı ortama deşarj standartları verilmiştir [8]. 

Tablo 21’de kirlilik yüklerine göre sınıflandırma yapılmış ve 

atıksu arıtma tesisi çıkış sularında BOİ5, KOİ, AKM 

konsantrasyonları ile pH değerinin hangi değerleri aşmaması 

gerektiği belirtilmiştir. Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi 

çıkış suyu kalitesinde herhangi bir iyileşme olup olmadığı 

tasarlamış olduğumuz bitkili reaktörle değerlendirildi. 

Çalışmamızda, Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi çıkış 

suyunda ve bitkili reaktörün çıkış suyunda AKM, BOİ5, KOİ, 

O-PO4
-3 ve NH4

+-N konsantrasyonları tespit edildi. Elde edilen 

sonuçlara göre Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi çıkış 

suyu bitkili reaktöre verildiğinde çıkış suyunda AKM 

konsantrasyonu açısından giderim veriminde %20,4 oranında 

bir iyileşme olduğu, BOİ5 konsantrasyonu açısından giderim 

veriminde %55,2 oranında bir iyileşme olduğu, KOİ 

konsantrasyonu açısından giderim veriminde %48,9 oranında 

bir iyileşme olduğu, NH4
+-N konsantrasyonu açısından 

giderim veriminde %6,2 oranında bir iyileşme olduğu ve O-

PO4
-3 konsantrasyonu açısından giderim veriminde %21,3 

oranında bir iyileşme olduğu belirlendi. Sonuç olarak, atıksu 

arıtma tesisi çıkış suyuna biyoteknolojik bir uygulamayla 

giderim verimleri büyükten küçüğe doğru BOİ5>KOİ> O-PO4
-

3>AKM> O-PO4
-3 ve NH4

+-N olarak tespit edildi.       

KAYNAKLAR 

[1] M. Li, Y.J. Wu, Z.L. Yu, G.P. Sheng, H.Q. Yu, “Nitrogen removal from 

eutrophic water by floating-bed-grown water spinach (Ipomoea aquatic 

Forsk.) with ion implantation”, Water Res. 41, 3152-3158, 2007. 
[2] S. Yavari, A. Malakahmad, N.B. Sapari, S. Yavari, E. Khan, “Nutrient 

balancing for phytoremediation enhancement of urea manufacturing 

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 244



Topal vd., Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyu Kalitesini İyileştirmek İçin Biyoteknolojik Bir Uygulama, ISMSIT 2017, Tokat, Turkey 

raw wastewater”, Journal of Environmental Management, 202, 225-
231, 2017. 

[3] S. Rezania, M. Ponraj, A. Talaiekhozani, S. E. Mohamad, M. F. Md 

Din, S. M. Taib, F. Sabbagh, F. Md Sairan, “Perspectives of 
phytoremediation using water hyacinth for removal of heavy metals, 

organic and inorganic pollutants in wastewater”, Journal of 

Environmental Management, 163, 125-133, 2015. 
[4] G. Tchobanoglous and F.L. Burton, “Wastewater Engineering 

Treatment, Disposal, and Reuse”, McGraw-Hill, Inc., 1334p. 1991. 

[5] J.M. Dalu and J. Ndamba, “Duckweed based wastewater stabilization 
ponds for waste water treatment (a low cost technology for small urban 

areas in Zimbabwe)”, Physics and Chemicstry of the Earth, Vol. 28, 

1147-1160, 2003. 
[6] M. Topal, B. Karagözoğlu, E. Öbek, E.I. Arslan Topal, “Bazı Su 

Mercimeklerinin Nutrient Gideriminde Kullanımı”, Mehmet Akif 

Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, MAKUFEBED, 4, 
12-28, 2011.   

[7] APHA, AWWA, WPCF, “Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater”, 17th ed. Washington DC, American, 1989. 
[8] SKKY, (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği) 31.12.2004 Tarih ve 25687 

Sayılı Resmi Gazete, 2004.  

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 245



ISMSIT2017 
1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Proceedings 

Book 

(November 2-4, 2017, Tokat, Turkey) 

Symposium homepage: www.ismsitconf.org 

 

Kırmızı Solucan Gübresi Kimyevi Gübreye Alternatif Olabilir mi? 

 
Orhan Yılmaz1*, İbrahim Doğuş2, Zeynep Setenay Yılmaz3  

 
1Ardahan Üniversitesi, Posof Meslek Yüksek Okulu, Ardahan 

2Soltamin Organik Gübre, Gönen, Balıkesir 
3Setosol Organik Gübre, Gebze, Kocaeli 

*İletişim: zileliorhan@gmail.com 

Özet 

Bu çalışma, solucan gübresinin kimyevi gübreye bir alternatif olup, olamayacağını tartışmak için gerçekleştirilmiştir. 

Kırmızı Solucan (Eisenia foetida) dünyada bilinen en yaygın kompost solucanıdır. Kırmızı solucan hayvan gübresi, sebzeler, 

mutfak artıkları, tarımsal ürün atıkları ve organik sanayi atıkları gibi ürünleri tüketir. Solucan gübresi bir çeşit doğal organik 

gübredir. Solucan gübresi üretimi, kırmızı solucan ile mikroorganizmaların, aktif organik maddeleri dengelemesi esasına 

dayanır. Solucan gübresi üretimi yine aktif organik maddeleri değerli bir toprak ıslah maddesi ve bitki besleme kaynağına 

döndürür. Eğer solucan gübresi toprağa katılırsa, toprağı bitki besin maddeleri bakımından zenginleştirir. Solucan gübresi 

ayrıca bitki büyümesini hızlandırır, bitki hastalıkları ve zararlı böcek saldırılarını azaltır. Solucan gübresinin bitkisel üretim 

içinde sebze üretimi, çiçek yetiştiriciliği, meyve yetiştiriciliği, peyzaj ve bağcılık gibi kullanım alanları vardır. İşletme sahipleri 

kamuda, üniversitelerde ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda bilgi eksikliği olduğu yönünde şikâyette 

bulunmuşlardır. İşletme sahipleri yine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda bürokrasinin yoğunluğundan şikâyet 

etmişlerdir. Sanal ortamda kırmızı solucan ve solucan gübrelerinin belgesiz satışı yapılmaktadır. Bu tür belgesiz satışlar 

durdurulması ve ilgili yaptırımların hükümetçe belirlenmesi gerekmektedir. Solucan Gübresinin yeni bir gübre tipi olarak 

yönetmelikte yer alması yönünde mevzuat değişikline gidilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Kırmızı solucan, Eisenia foetida, toprak solucanı, solucan gübresi, organik gübre. 

 

 

Can Vermicompost Be An Alternative To Chemical Fertilizer? 
Abstract 

This study is conducted to argue whether vermicompost can be an alternative to chemical fertilizer or not. The Red 

Wiggler (Eisenia fetida) is the most common earth worm type in the world. The Red Wiggler (Eisenia fetida) consumes some 

organic materials such as animal manure, vegetables, kitchen waste, agricultural crop residues, or organic by products from 

industries. Vermicomposting is a kind organic fertilizer of nature. Vermicomposting is based on earthworms and 

microorganisms to help stabilize active organic materials. It also converts active organic materials to a valuable soil 

amendment and source of plant nutrients. If vermicompost is added to soil, it enhances the nutrients available to plants. 

Vermicompost has also been shown to increase plant growth and depress plant disease and insect pest 

attacks.Vermicomposting products have many applications, including vegetable production, home gardening, fruit gardening, 

landscaping, vinegrowing, and in agriculture. Business owners complained about some difficulties such aslack of information 

in public, universities and Ministry of Food, Agriculture, and Livestock. They also complained about red tape for Ministry of 

Food, Agriculture, and Livestock. Red Wiggler and vermicompost are sold in internet without government permission. This 

kind of illegal sales must be stopped and necessities must be applied by government. Vermicompost must be defined as a new 

fertilizer type in related regulations. 

Keywords: Red Wiggler, Eisenia fetida, earthworm, vermicast, organic fertilizer. 

 

GİRİŞ 

Toprak solucanları karasal ekosistemlerin çok 

önemli bir parçasıdır. Toprağın yapısını, verimliliğini, 

bitki üretimini büyük ölçüde olumlu yönde etkilerler. 

Kırmızı solucan (Eisenia fetida) bilinen en yaygın 

vermikompost solucanıdır. Ağırlığı ortalama olarak 1 gr, 

boyu ortalama 7 cm ve kalınlığı ortalama 4 mm’dir. En 

önemli özelliklerinden biri üreme hızıdır. Bir ay içinde 

yetişkin bir solucan 4-5 kokon üretebilir. Her kokonda 

ortalama 6 solucan yumurtası yer alır. En yaygın kompost 

solucanı olmasının sebeplerinden birisi de asidik ortama 

olan dayanıklılıklarıdır. İnce bir yapıya sahip olmaları, 

daha hızlı galeri açmalarına, buda kompostlaşmanın 

hızlanmasına yol açar. Bulundukları ortama hızla adapte 

olmaları, verilecek mama ve sıcaklığa bağlıdır. Ortam 

sıcaklığının 20 derece civarında tutulması, kokon 

üretimine yardımcı olacaktır. Hemen her türlü organik 

atığı tüketebilirler, ancak ana besinleri büyükbaş hayvan 

gübresidir (Mısırlıoğlu 2011, 2016). 

 

VERMİKOMPOST 

Vermikompost, solucan gübresi üretiminde elde edilen son 

üründür. Çok az da olsa solucanın sindirim sisteminden 

geçmemiş organik madde içerebilmektedir. Avustralya, 

ABD, İngiltere, Hindistan ve Küba gibi ülkelerde uzun 

geçmişi olan vermikompost tekniğinin birincil amacı; her 
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geçen gün büyüyen bir çevre sorunu ve atıl kaynaklar olan 

organik artık/ atıkları değerlendirmektir (Edwards, 1995). 

Araştırmalar, katı/sıvı vermikompost ürünlerinin sıra dışı 

bitki besleme etkisinin yanında toprağın fiziksel, kimyasal 

ve biyolojik özelliklerini önemli seviyelerde iyileştirdiğini 

göstermiştir (Edwards et al. 2004; 2006). Bu nedenle 

vermikompost ürünleri yukarıda sayılan ülkelerde, bitkisel 

üretimde bitki büyüme teşvik edicisi ve saksı katkı 

maddesi/ toprak iyileştiricisi olarak yaygın kullanıma 

sahiptir. 

Vermikompost; tohum çimlenmesini, fide 

büyüme ve gelişimini, bitkiye yarayışlı besin 

elementlerinin tek başına sağlayacağı seviyelerden çok 

daha fazla oranlarda arttırmaktadır (Edwards, 1995; 1999; 

Edwards et al. 2004). Arancon (2004).  Bitki büyüme 

ortamına %10- 40 oranındaki vermikompost ilavelerinin 

bitki büyümesinde maksimum fayda sağladığını ifade 

etmiştir. Oksin, sitokinin ve giberellin benzeri bileşiklerin 

solucanlar tarafından salgılandığı rapor edilmiştir (Tomati 

et al. 1988). Atiyeh ve ark. (2002) vermikompostun bitki 

büyümesini teşvik edici etkisinin, vermikompostun yüksek 

seviyedeki besin içeriğinden ziyade vermikompost 

içindeki yüksek humus ve humik madde seviyeleriyle 

ilişkili olan bir ‘hormonal etki’ olduğunu ifade etmiştir.  

 

TÜRKİYE’DE VERMİKOMPOST 

KULLANIMI 

Türkiye’de vermikompost ürünlerini bitki 

besleme amacıyla üreten çok az sayıda özel işletme vardır. 

Vermikompost üretimi ve bitkisel üretimde bitki besleme 

ve koruma amaçlı kullanımı, Türkiye’deki araştırmacılar 

ve çiftçiler için çok yeni bir konudur. Oysa Avrupa 

Birliği’ne bütünleşme sürecinde olan Türkiye, 

sürdürülebilir tarım sistemlerini “İyi Tarım Uygulamaları 

(İTU)” kapsamında yaygınlaştırmayı gündemine almıştır 

(Acar, 2003; Baydır, 2004). İTU düşük girdili üretim 

modellerini desteklemekte, kimyasal gübre ve pestisitlerin 

yerini alabilecek etkin organik gübre ve biyolojik kontrol 

ajanlarının geliştirilmesini ön görmektedir.  

Vermikompost çiftlik gübresine göre, bitki 

besleme ve koruma uygulamaları açısından daha etkili ve 

daha güvenli bir üründür. Vermikompost üretimi de 

ekonomik açıdan uygulanabilirliği ve kar miktarı yüksek 

bir uygulamadır. Ayrıca, vermikompost uygulaması ile 

kimyasal gübre ve ilaç kullanımında sağlanacak azalma, 

üretim girdilerini önemli miktarda düşürebilir. Agro-

kimyasal kullanımının azalması ürün kalitesini ve 

güvenilirliğini arttırır.  

 

SONUÇ 

Kırmızı solucan işletme sahipleri kamuda, 

üniversitelerde ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nda bilgi eksikliği olduğu yönünde şikâyette 

etmektedirler. İşletme sahipleri yine Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı’nda bürokrasinin yoğunluğundan 

şikâyet etmişlerdir. Sanal ortamda kırmızı solucan ve 

solucan gübrelerinin belgesiz satışı yapılmaktadır. Bu tür 

belgesiz satışlar durdurulması ve ilgili yaptırımların 

hükümetçe belirlenmesi gerekmektedir. Solucan 

Gübresinin yeni bir gübre tipi olarak yönetmelikte yer 

alması yönünde mevzuat değişikline gidilmelidir. 
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ABSTRACT 

This review is realized to investigate usage of honey bee product for human health. In the World Turkey is the 2nd for honey 

production after China and 3rd for bee colony after India and China. On the other hand bee products is only meant for honey 

production by ignoring other honey bee products. The other honey bee products are pollen, royal jelly, propolis, bee venom 

and wax which are highly helpful for not only as human food but also necessary for human health. To increase the awareness 

level of beekeeping products will increase the demand for this product. In this case manufacturers, as well as to contribute to 

increase their income, will contribute to a more healthy society.  

Key words: Apis mellifera anatolica, beeswax, pollen, propolis, royal jelly.  

 
INTRODUCTION  

Beekeeping have been used for feeding and curative health 

care for centuries by using vegetable sources, bees and 

labor together. Beekeeping is not only production items of 

honey, pollen, royaljell, propolis and bee venom, but also 

it is important for production items of queen bee, 

swarm,package bees (Parlakay et al., 2008). Turkey has a 

great potential for beekeeping in terms of itsgeographical 

structure, diversity of plants and nectar sources which are 

well suited for the production of honey. According to FAO 

data 35.637.137 bee colonies of 6.011.332 and 88.162 

tonnes honey of 1.592.701 are produced in Turkey. Turkey 

is the 2nd for honey production after China and 3rd for bee 

colony after India and China in the World (Erturkve 

Yilmaz, 2013; Anon, 2014j).  

Beekeeping products of honey, pollen, royal jelly, 

propolis, bee venom and wax are important products for 

human nutrition and health. Honey bees produce honey 

after collecting the royal jell, propolis, wax and bee venom 

secreted from glands in their bodies by collecting nectar 

and pollen from nature (Gencer, 2009). Excellent 

antibiotic of these products as propolis, and royal jelly is a 

rich source of energy nutrients and hormones. High 

nutritional value of honey and pollen are used for 

treatment of a group of diseases and infections (Sahinler, 

2000). In addition honey is used as Manuscript Click here 

to download Manuscript Honey Bee Products in 

Turkey.docx prepared foods and food ingredient such as 

bakery products, confectionery, spreads, marmalades, 

jams, honey with milk and milk products, ice cream, and 

soft drinks. It is used as fermentation products such as 

honey wine, honey beer, honey liqueur, honey vinegar. It 

is also used as ingredients of drugs and cosmetics (Young, 

2009).  

 

PRODUCTS  

 

Apiculture continiously increased in Turkey between 1936 

and 2012. Modern type hives were about 2,9 % (33.489) in 

1936 but it increased up to 97,5 % (6.191.232) in 2012. 

This achievement caused to 17 times more honey 

production and seven times more wax production (Table 1) 

(Kurt, 2007).  

Turkish apiculture has rank of 3rd for bee colonies and 2nd 

for honey production in the World, but honey production 

per hive is about 16 kg which is lower than world's 

average of 20 kg (Anon, 2014b).  In Turkey there was 

started to rear organic beekeeping in 1980s. The organic 

beekeeping is made under regulation of 'Organic Livestock 

Production' which was issued on the Gazette dated on 10 

June 2005 and numbered as 25841. The organic 

beekeeping is mainly reared in Province of Mugla which 

realized about 67 % production of Turkey (Kurt, 2007). 

The main product of beekeeping is honey, but beeswax, 

honeycomb, pollen, propolis, royal jelly, bee venom, bee 

swarm, package bee, queen bee, and bee hive are also in 

beekeeping economy (Sirali, 2002; Tryjarski,  

2011).   

 

Table 1. Production of apiculture (Anon 2010, Anon 

2013). 

Year 
Old 

TypeHives 

Modern 

TypeHives 

Honey 

Production 

Wax 

Production 

1936 1.128.071 33.489 5.261 602 

1940 1.119.483 29.092 5.333 571 

1950 972.631 56.500 5.200 644 

1960 1.302.000 185.400 9.690 1.001 

1970 1.253.568 567.394 14.889 

1980 893.260 1.332.217 25.170 

1990 293.948 2.989.510 51.286 

2000 199.609 4.067.514 61.091 

2012 156.777 6.191.232 89.162 

 

Honey:Between 1936-2012 honey and beeswax 

production increased up 17 and 7 times respectively (Table 

2). As unifloral honey there are produced numerous kids of 

honey including 'yonca' (alfalfa), 'Anzer', 'kestane' 

(chestnut), 'deli' (crazy), 'okaliptus' (eucalyptus), 'ihlamur' 

(linden), 'nane' (mint), 'portakal' (orange), 'cam' (pine), 

'kusdili'/'biberiye' (rosemary), 'aycicegi' (sunflower), 

'kekik' (thyme) honey in Turkey (Table 5) (Sirali 2002, 
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Sonmez 2004). Anzer Honey is produced in small region, 

Anzer Highland, located in Rize province of Northeast of 

Turkey (Sirali, 2002; Anon, 2014c). The most expensive 

honey is Anzer honey. Anzer honey is about 30 times 

more expensive than common flower honey (Anon, 

2014d).   

 

Table2. Somekind of uniflorahoneyandimportantproperties 

(OddoandPiro 2004, PiazzaandOddo 2004, Ozmenand 

Alkin 2006, CeterandGuney 2011, Anon 2014e, Anon 

2014f) 

Types of honey 

(Turkish in brackets) 
Importantproperties 

Acacia (Akasya) 
Anti- cancerand anti-stress, usefulformetabolismanddiabeticpatients, prevention of 

osteoporosisanddeficiency of zinc, seleniumandiron 

Alfalfa (Yonca) 
Strengthenthevisualand skin system, usefulforchildren'sgrowth, 

rheumatismremovaland treatment of vascularcongestion 

Anzer 

As an alternativetherapyforgastrointestinaldisorders (gastritis, pepticulcer, 

constipation), hypertension, coronaryheartdiseaseand is 

believedtoincreasethesexualpoweragainsttoimpotence 

Astragalus (Geven) 
Strengtheningthenervoussystem, sedative, bloodmaker, anti-

inflammatoryforbladderandprostateandbeneficialforrenaldiseases 

Black cumin (Corekotu) 

Improvesactivity of nervousandbrainsystemand, 

strengtheningthekidneyandurinesystem, usefulfordiabeticpatients, lighteningthe skin 

andremovingbloodpoisoning 

Chestnut (Kestane) 
Relievingupperrespiratorytractinfectionslikecoldandflu, 

relievingstomachandliverfatigue; boosteringimmunesystem 

Coriander (Kisnis) 
Sedativeandsleepadjustment, eliminatemusclespasms 

,strengtheningthedigestivesystemandshortness of breath 

Crazy (Deli) 
Alternativetherapy in gastritis, gastriculcer, constipation, hypertension, 

coronaryheartdiseaseand is believedtoincreasesexualpower is used in impotence 

Eucalyptus (Okaliptus) Treatment of lungdisorders, asthma, cold 

Linden (Ihlamur) Protectsandstrengthensthenervoussystem, calmsthe body 

Mint (Nane) Preventsintestinalgas, curescolic, increasespancreaticsecretion,  helpsdigestion. 

Orange (Portakal) Calmness of thenerves, relievnees of cramps 

Pine(Cam Treatment of throatdisorders 

Rosemary (Biberiye) Treatment of liverdiseasesanddigestivedisorders. 

Sunflower (Aycicegi) Makingyoung skin cells, coldremoval, andusefulforhoarseness 

Thyme (Kekik) 
Strong anti-bacterial, anti-coughandcold, may be usefulfordiabeticpatients, 

strengthentherespiratorysystemanddigestive 

Zizipus  (Hunnap) Treatment of biliary  diseases, boost libido, strengthenthehairand skin, febrifuge 

 

Crazy Honey is produced by bees by using different kinds 

of Rhododendron plants (Sirali, 2002; Ceter and Guney, 

2011). Rhododendron plants contains high level of 

grayanatocsin which penetrates to honey from the plant 

(Ceter and Guney, 2011; Anon, 2014d). In case of being 

eaten crazy honey too much, some symptons are seen such 

as burning sensation in skin and throat; mouth and nose 

itching; redness of the skin and eyes; vertigo and 

headache; urinary and fecal incontinence; blurred vision or 

temporary blindness; hypotension or collapse, nausea, 

vomiting, salivation, cramps style abdominal pain, 

gastroenteritis, feeling of lassitude, fatigue, malaria fever 

resembling seizures, deep bradycardia, delirium and even 

coma (Sirali, 2002; Ceter and Guney, 2011). Minimum 5 

gr of honey poisons (Yilmaz et al., 2006). Pine honey is a 

kind of honeydew honey and produced by scale insect, 

Marchalinahellenic (Sirali, 2002; Anon, 2014a). Pine 

honey is used as diuretic and for respiratory diseases 

(Sonmez, 2004). Thyme honey is not only famous in 

Turkey, but it is also famous in some world countries 

(Sirali 2002).  

 

Wax: It used to be as a candle to light at home, worship or 

work places. The wax and tallow used to mix and made 

candle to light. Some camphor used to add into the candle 

for fragrance.  The wax also used use to seal envelopes 

(Kilinc, 2011).   

Pollen: Pollen used by beed is a fine to coarse powder 

containing the microgametophytes of seed plants, which 

produce the male gametes (sperm cells) (Anon, 2014g). 

Trully pollen is not consumed by bees as collected by 

foragers. In fact the pollen pellets are stored in comb cells 

and honey, nectar, or glandular secretions are added to the 

mass of stored pollen. Pollen stored in this way undergoes 

a lactic acid fermentation and becomes what is called 'bee 

bread'. Stored pollen generally has a specific bacterial flora 

associated with it. Pain and Maugenet found three 

microbial genera in bee bread: Pseudomonas, 

Lactobacillus, and Saccharomyces. This suggests that 

microorganisms are probably involved in the storage of 

pollen (Herbert and Shimanuki, 1978).  

 

Propolis: It is an antimicrobial, antifungal, antivirus, 

antienflamatuar, and anesthetic substance.  (Marcucci, 

1995; Kumova et al., 2002). Propolis is a resinous 

substance and used by bees protection, disinfection, and 

isolation of beehives (Kolayli et al., 2010). In 20th century 

impotance of propolis for human life were not known, but 

nowadays it is accepted that propolis is like a miracle 

substance. According to analysis there are at least 149 

compounds and 22 minerals in propolis (Walker, 1987; 

Marcucci, 1995). Hence some bee breeds which produce 

and use propolis in hive are getting importance to be 

reared recently (Kumova et al., 2002). In a study 240 

laying hens were divided into four groups and 0, 100, 200, 

and 400 gr of propolis doses added into the feed ration for 

four seperate groups for 32 weeks. According to observed 

results there were statistically no difference for Haugh unit 

which is a measure of egg protein quality based on the 

height of its egg white (albumen) and egg shell thickness 

(Silici et al., 2010).  

 

Royal jelly: Generally royal jelly is secreted by bees 

which 5-15 days old age. It is gel consistency, in bone 

colour, and has a peculiar odor, bitter taste, and pH 3,5. 

Some people believe that royal jelly provides vigor and 

fitness, moreover renews cells (Anon, 2014f).   

 

Bee venom: It is a sharp smell, bitter taste, yellowish 

coloured, crystallize when contact to air substance. Bee 

venom mainly contains mellitin, apamin, MCD-peptid, 

histamin, hyaluronidase, foshpholipase-A2 substances. A 

bee can carry 0,05-0,3 ml bee venom. Bee venom were 

used for joint diseases,  especially in arthritis and rheuma 

in Europe. It is also used for griabal infections and 

orthopedic diseases. Bee venom affects as anti-

inflammatory and analgesic (Anon, 2014f).  

 

CONSERVATION MEASURES  

Although apiculture increased in last 100 years, some 

livestock genetic resources of Turkey decreased which 

showed that livestock genetic resources of Turkey should 
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be conserved (Ertugrul et al., 2010). A project of 'In Vitro 

Conservation and Preliminary Molecular identification of 

some Turkish Domestic Animal Genetic Resources 

(TURKHAYGEN-I)' was prepared by Genetic 

Engineering and Biotechnical Institute (GEBI), Marmara 

Research Centre (MRC) Gebze, Kocaeli and aplied 

between 2007-2011. Numerous breeds were contained in 

this project under species of horse, water buffalo, cattle, 

sheep, goat, and silkworm (Anon, 2014h), but 

unfortunately not bee.  

The Turkish Governments provided some subventions and 

supportings in different ways. The Caucasian Bee was 

contained among breed list which will be supported in 

2012 (Anon, 2014i). On the other hand in structure of 

Ministry of Agriculture and some universities, there are 

some Apiculture Research and Development Centres. In 

Israel there used to be Syrian Bee (A. m. syriaca) until 

1990s. Israeli beekeepers preferred to rear Italien Bee (A. 

m. ligustica) instead of Syrian Bee because of aggression 

of it. Italien Bee could not be succesfully reared, because 

they could not fight against to Oriental Hornet (Vespa 

orientalis). Syrian Bee was aggressive but succesfull to 

fight against to Oriental Hornet. In short term Italien 

beekeepers had high income but in long term ecosystem 

was deteriorated and ecologic balance was damaged 

(Kence, 2006). For this reason Turkish native bee breeds 

should be saved. Institute of  

Aegean Agricultural Research (in Menemen county of 

Izmir province) has started a project to protect and develop 

bees in 'EsekAdasi' (Donkey Island). This island is free 

from any bees, near to city of Cesme, Izmir, and 11 km far 

from the mainland. Chosen colonies is taken to the island 

and bred there (Karaca, 2010).  

 

CONCLUSIONS  

Beekeeping can be carried out in a manner compatible 

with the various branches of agriculture and is a breeding 

made without soil cultivation (Inal and Guclu, 1998). 

Honey bees are social insects and carry on community life. 

They produce honey, beeswax, royal jelly, bee venom, 

pollen, and  

propolis which are vital in terms of nutrition and health. 

Honey bees also extremely valuable in the natural balance 

and agricultural production in terms of pollination (Talu, 

2004) . 

Traditionally the most common trade of bee products is 

natural (untreated) honey. The highest awareness among 

bee products is honey. Natural honey is generally 

consumed as liquid, crystalline or in honeycomb. 

However, it is also widely used as a medicament or 

additives to the food or drink.  

The honey wax, pollen, propolis, royal jelly, and bee 

venom are also other bee products. In  

recognition of pollen, royal jelly, and wax are 61.6%, 

(52.8%) and 46.4% respectively. However, bee venom and 

propolis are recognized less as 16.3% and 8.9% 

respectively. Today, some countries have begun significant 

income from the trade of these products than natural honey 

(Boluktepe and Yilmaz, 2008; Seyyidoglu, 2014).  

Beekeeping is an important agricultural activity by 

providing additional income to the small and medium-

sized agricultural smallholders. In order to increase income 

of beekeepers, primarily knowledge about beekeeping 

products should be increased among manufacturers and 

consumers.  

Positive ideas about bee products of consumers will 

increase the demand of these products. The manufacturers 

who will be able to increase product differentiation have 

more income and welfare.  
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Özet – Evrimsel algoritma ve parçacık sürü algoritması çok uzun zamandır ayrı ayrı çeşitli karmaşık problemlerin çözümünde 

yaygın olarak kullanılan sezgisel algoritmalardır. Evrimsel algoritma canlıların çoğalmasını ve hayatta kalmak için en iyilerin 

seçilmesi tekniğine dayanırken, parçacık sürü algoritması kuş ve balık sürülerinin yiyecek arama davranışlarından 

esinlenilerek geliştirilmiştir. Her iki algoritmanın da üstün olduğu taraflar vardır. Parçacık sürü algoritması iyi sonuçlara 

daha iyi yaklaşırken, evrimsel algoritma ise iyilerin yeni nesillere aktarılması ve adaptasyon neticesinde daha kısa çalışma 

zamanına sahiptir. İşte bu çalışmada konu edilen algoritmaların sahip olduğu bu üstünlüklerin simülasyon tabanlı bir 

uygulama ile açıkça gösterilmektedir.   

 

Anahtar Kelimeler – evrimsel algoritma, parçacık sürü algoritması, optimizasyon, meta sezgisel yöntem  

 

Abstract - Evolutionary algorithm and particle swarm algorithm are heuristic algorithms that have been widely used to solve 

various complex problems for a very long time. While the evolutionary algorithm is based on the idea of increasing living 

things and choosing the best ones for survival, the particle swarm algorithm has been developed by inspiring food search 

behaviors of birds and fish. There are sides where both algorithms are superior. While the particle swarm algorithm better 

approximates the results, the evolutionary algorithm has a shorter working time due to the transfer of goodness to the next 

generation and adaptation. In this work, it is a study in which the advantages of the algorithms are clearly demonstrated by a 

simulation-based application. 

 

Keywords – evolutionary algorithm, particle swarm algorithm, optimization, heuristic method 

 

I. GİRİŞ 

Günümüzde veri yoğunluğunun artmasıyla beraber 

matematiksel işlemlerin zorlaştığı ve karmaşık hale geldiği, 

zor olarak ifade edilen problem sayısının her geçen gün 

yükseldiği görülmektedir. Bu zor problemlerin kısa sürede ve 

doğru bir şekilde çözümü büyük önem arz etmektedir. 

Dolayısıyla son dönemlerde yeni yöntemler geliştirilerek 

çözümü zor problemlerin ele alınması araştırmacılar 

açısından ilgi odağı haline gelmiştir. İnsan beyninin çalışma 

yapısından yola çıkılarak geliştirilen yapay sinir ağları bu 

tekniklerden bir tanesidir [1]. Benzer şekilde bilim insanları, 

canlıların doğaya ayak uydurarak en iyi şekilde hayatta 

kalabilme özelliğinden ilham alarak genetik algoritma (GA), 

evrimsel stratejiler (EA), diferansiyel evrim (DE) gibi 

algoritmaları geliştirmişlerdir[2]. Daha sonra hayvan 

sürülerinin beraber hareket ettiklerinde çok başarılı işler 

çıkardıklarına tanık olmuşlar ve böylece parçacık sürü 

optimizasyonu (PSO), yapay arı kolonisi (ABC), ateş böceği 

(FA) gibi sürü algoritmalarını geliştirmişlerdir[3]. Bu 

çalışmada farklı yapıdaki bir sürü algoritması ile evrimsel 

algoritmanın karşılaştırılarak sonuçları analiz edilmektedir. 

El-Abd diferansiyel evrim (DE), genetik algoritma (GA), 

harmoni arama (HS) ve parçacık sürü optimizasyonu (PSO) 

algoritmalarının başarımını doğrusal olmayan kıyaslama 

fonksiyonlarıyla ortaya koymuştur[4]. Fadee ve Radzi 

yaptıkları çalışmada evrimsel algoritma kullanılarak 

oluşturulan hibrit yenilenebilir enerji sistemleri üzerine 

kapsamlı bir araştırma gerçekleştirmişlerdir[5]. Zhou ve 

arkadaşları çok amaçlı evrimsel algoritmaların (MOEA) en 

son teknolojideki konumlarını araştıran bir çalışma 

yapmışlardır[6]. Zhang yapmış olduğu çalışmada evrimsel 

algoritma fikrine kuantum mekanizmasını ilave ederek yeni 

bir teknik geliştirmiş ve geliştirilen bu fikrin evrimsel 

algoritmayı ne kadar iyileştirdiğini ortaya koymuştur[7]. Lara 

ve arkadaşları yeni bir yerel arama stratejisi geliştirerek bu 

stratejinin hem tek başına kullanıldığında hem de evrimsel 

algoritma ile birlikte kullanıldığında sonuçlarını 

performansları iyi bilinen karşılaştırma fonksiyonlarıyla 

ortaya koymuşlardır[8]. Mukhopadhyay ve arkadaşları 

yapmış oldukları çalışmada veri madenciliğinde özellik 

seçme ve sınıflandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesinde çok 

amaçlı evrimsel algoritmanın kullanım şekline yönelik 

kapsamlı ve karşılaştırmalı bir araştırma ortaya 

koymuşlardır[9]. Martens ve arkadaşları evrimsel algoritmayı 

kullanarak performans, güvenirlik ve maliyet açısından 

yazılım mimarisi modellerini otomatik olarak geliştirmeyi 

başarmışlardır[10]. Crepinsek ve arkadaşları evrimsel 

algoritmada arama ve keşfedilen noktaların en iyi değerlerini 

elde etmek için kullanılması işleminin nasıl olduğuna dair bir 

araştırma ortaya koymuşlardır[11]. 

Dereli ve Köker yapmış oldukları çalışmada PSO 

algoritmasını kullanarak 7-dof seri robotun ters kinematik 

hesabını gerçekleştirmişler[12], Sharafi ve El-Mekkawy ise 
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PSO kullanarak hibrit, yenilenebilir bir enerji sistemi 

geliştirmişlerdir[13]. Wang ve arkadaşları parçacık sürü 

optimizasyonu vasıtasıyla kristal yapılarının en iyi şekilde 

tahmin edilmesi üzerine bir çalışma gerçekleştirmişlerdir[14]. 

Bansal ve arkadaşları PSO algoritması ile elde edilen 

sonuçları daha iyi hale getirmek için IW stratejilerini 

çalışmalarında kullanmışlar ve karşılaştırmalı olarak 

sonuçları ortaya koymuşlardır[15]. 

II. MATERYAL VE YÖNTEM 

A. Evrimsel Algoritma 

Evrimsel Algoritma, 1960 yılından bu tarafa çok farklı 

şekilleri önerilmiş ve bilim insanları tarafından defalarca 

kullanılmıştır. Mevcut popülasyon içerisinden doğal seçim ve 

mutasyon neticesinde uyumlu bireylerin sonraki nesillere 

aktarılması mantığından yola çıkılarak bilim camiasına 

kazandırılan bir algoritmadır[16].  

 

Şekil 1. Evrimsel algoritma akış şeması 

Şekil 1’de evrimsel algoritmanın çalışmasına dair akış 

şeması görülmektedir. Popülasyon, muhtemel çözümleri 

tutmaktadır ve sürekli olarak en iyi nesillerle 

güncellenmektedir. Ayrıca popülasyonun çeşitliliği farklı 

çözümlerin sayısının bir ölçümüdür. 

 

 

Şekil 2. Evrimsel algoritma 

Ebeveyn seçme mekanizması iki önemli görevi yerine 

getirmektedir. Bunlardan ilki popülasyondaki iyi bireyleri 

seçmek, ikincisi ise seçilen bu iyi bireylerin sonraki nesilde 

ebeveyn olmasını sağlamaktadır. Öncelikle en iyi ebeveynler 

seçilmekte daha sonra da bu ebeveynlerin mutasyonuyla ilgili 

değerler sonraki nesillere aktarılmaktadır[17].  

Evrimsel algoritmada mutasyon ve rekombinasyon olmak 

üzere iki adet varyasyon parametresi bulunmaktadır. 

Mutasyon tek bir bireyde meydana gelebilecek kalıcı 

değişimler olarak tanımlanırken rekombinasyon ise iki 

ebeveynin birleşmesi neticesinde meydana gelen değişimdir. 

En iyilerin seçim mekanizması da tıpkı en iyi ebeveyn 

seçimi gibi bireyler arasındaki kaliteli olanların ayrılması 

işlemidir. Tek fark bu işlem evrimsel döngünün farklı bir 

sahnesidir. Uygunluk fonksiyonun devreye girdiği bölüm 

burasıdır. 

B. Parçacık Sürü Algoritması 

İlk olarak Kennedy ve Eberhart tarafından optimizasyon 

tekniği olarak kullanılan Parçacık Sürü Algoritması (PSO), 

kuş veya balık sürülerinin yiyecek arama davranışlarından 

ilham alınarak üretilen güçlü bir arama algoritmasıdır[18]. 

Diğer meta-sezgisel algoritmalarla karşılaştırıldığında kontrol 

parametrelerinin sayısının az olması sebebiyle uygulaması 

kolay olan bir tekniktir[19]. 

Biyolojik sistemlerden esinlenen birçok hesaplama tekniği 

mevcuttur. Örneğin yapay sinir ağları, insan beyninin 

basitleştirilmiş bir modelidir[20]. Genetik algoritmalar, 

biyolojideki evrimsel süreçten esinlenir[21]. PSO’da ise ele 

alınan konu biyolojik sistemlerin farklı bir türü olan sosyal 

sistemlerdir. Özellikle birbiriyle ve çevresiyle etkileşim 

içinde olan basit bireylerin birliktelik davranışları 

incelenmektedir. Bu kavram parçacık zekâsı olarak 

isimlendirilir[22]. 

PSO, Genetik Algoritmalar gibi evrimsel hesaplama 

teknikleri ile birçok benzerlikler gösterir. Sistem rasgele 

çözümlerden oluşan bir popülasyonla başlatılır ve en iyi 

çözüm için jenerasyonları güncelleyerek arama yapar. Buna 

karşın, evrimsel algoritmanın aksine PSO’da çaprazlama ve 

mutasyon gibi evrimsel operatörler yoktur. PSO’da parçacık 

denilen potansiyel çözümler, mevcut en iyi çözümleri takip 

ederek problem uzayında gezinirler. 

Bu algoritma doğrusal olmayan problemlerde yoğun olarak 

kullanılmaktadır. Bu problemler belli bir arama uzayına sahip 

önemli ve çözümü zaman alan problemlerdendir. PSO 

çözüme deneyim ve komşuluk ilişkilerini birlikte kullanarak 

ulaşabilmektedir. 

 
𝑣𝑖𝑑 = 𝑣𝑖𝑑 + 𝑐1. 𝑟1. (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑥𝑖𝑑) + 𝑐2. 𝑟2. (𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑥𝑖𝑑)            (1) 

 

𝑥𝑖𝑑 = 𝑥𝑖𝑑 + 𝑣𝑖𝑑                (2) 

 

Hız (1) ve konum (2) denklemleri olmak üzere sadece iki 

eşitliğe sahip olması nedeniyle uygulaması kolay olan bir 

algoritmadır. Bu iki eşitlik her iterasyonda güncellenir. 

 

Şekil 3. Parçacık sürü optimizasyonu algoritması 

Şekil 3’te görüldüğü gibi parçacık konumları (x) ve 

parçacık hızları (v) olmak üzere iki adet kontrol parametresi 

öne çıkmaktadır. Parçacıkların konumu her bir parçacığın 

hızına göre yeniden güncellenmektedir. 

C. Yöntem 

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 253



Dereli et al., Evrimsel Algoritma ile Parçacık Sürü Algoritmasının Simülasyon Tabanlı Karşılaştırılması ve Elde Edilen Sonuçların Analizi, 

ISMSIT 2017, Tokat, Turkey 

Bu çalışmada mutasyon tabanlı evrimsel algoritma ile sürü 

tabanlı parçacık sürü algoritmasının simülasyon tabanlı 

karşılaştırılması gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırma işlemi, 

sonuç değeri ve çözüm zamanı olmak üzere iki şekilde 

yapılmıştır. 

 

𝑓(𝑥) = 4𝑥1
2 − 2𝑥1

4 +
1

3
𝑥1
6 + 𝑥1𝑥2 − 4𝑥2

2 + 4𝑥2
4            (3) 

 

Her iki algoritma ile Six-Hump Camel (3) fonksiyonunun 

[-3, 4] değer aralığındaki en iyi değeri elde edilerek sonuçları 

analiz edilmiştir. Çalışma, Matlab ara yüzünde 

gerçekleştirilmiş olup her iki algoritmada da 10’ar defa 

çalıştırılarak bunlar arasından en iyi olanı seçilmiştir. 

Çalışmada algoritmalar ayrıca çalışma zamanı bakımından da 

karşılaştırılmıştır.  

III. BULGULAR 

 

 

Şekil 4. PSO'nun sonuç grafiği 

Şekil 4’te görüldüğü üzere parçacık sürü optimizasyonu 

25. ile 30. iterasyonlar arasında doğru sonuca ulaşabilmiştir. 

Sonuca ulaşma hızı parçacık hızlarına bağlı olduğu için 

iterasyon sayısı artmıştır. 

 

 

Şekil 5. Evrimsel algoritmanın sonuç grafiği 

Şekil 5’te görüldüğü gibi evrimsel algoritma ise 5. ile 10. 

iterasyonlar arasında sonuca ulaşabilmiştir. Çünkü, bu 

algoritma en iyi değerlerin sonraki nesile aktarılması 

sayesinde, çözüme kısa sürede yani daha az iterasyon 

sayısında ulaşabilmektedir. 

 

 

Şekil 6. PSO'nun çalışma süresi 

Şekil 6’da görüldüğü üzere Parçacık Sürü Algoritması en 

iyi sonucuna 2.5 ms ile 3 ms arasında ulaşmıştır. 

 

 

Şekil 7. Evrimsel Algoritmanın çalışma süresi 

Şekil-7’te açıkça evrimsel algoritmanın çok daha kısa bir 

sürede çözüme ulaştığı görülmektedir. Çünkü PSO’da çözüm 

parçacıkların hızlarına bağlıdır. Bu nedenle de çözüm zamanı 

uzun sürmektedir. 

IV. TARTIŞMA 

Sonuçlardan da açıkça görüldüğü üzere parçacık sürü 

algoritmasında en iyi değer daha ileri iterasyon sayılarında 

elde edilirken; evrimsel algoritmada daha düşük iterasyon 

sayılarında en iyi değer elde edilmiştir. Çünkü parçacıkların 

belli bir hızı bulunmakta ve hedefe bu hızlarla 

ulaşabilmektedirler. Bu durum da çözüm iterasyon sayısının 

ve süresinin artmasına sebep olmaktadır. Oysa evrimsel 

algoritma en iyi bireylerden yeni bir nesil oluşturarak hedefe 

ilerlediğinden çok kısa sürede sonuca ulaşmıştır. 

V. SONUÇ 

Evrimsel algoritmada ebeveyn sayısı 10, parçacık sürü 

algoritmasında ise sürü sayısı 10 olarak alınmıştır. Her iki 

algoritmada da iterasyon sayısı 50 olarak belirlenmiştir. 
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Parçacık Sürü Algoritması sonuca en yakın değeri elde 

etmesine rağmen, Evrimsel Algoritma çalışma zamanı 

bakımından PSO algoritmasıyla karşılaştırıldığında 10 kata 

kadar daha kısa bir sürede, sonuca çok daha hızlı 

yaklaşmıştır. Başka bir deyişle Parçacık Sürü Algoritması iyi 

sonuçlara daha iyi yaklaşırken, Evrimsel Algoritma ise iyi 

bireylerin yeni nesillere aktarılması ve adaptasyon 

neticesinde daha kısa sürede sonuca ulaşma özelliğine 

sahiptir. 
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ABSTRACT

Refrigeration and air-conditioning systems consume about 15% of global electricity, and 46% of energy used in 

household and commercial buildings belongs to heating, ventilation and air-conditioning (HVAC) systems.  

Vapor-compression technologies dominate the HVAC market, and the refrigerants used in these systems have 

hazardous effects on the global environment. In this respect, alternative cooling technologies are needed to be 

developed toward latest low/zero carbon building targets. Thermoelectric coolers (TECs) are promising alternative 

systems for building space cooling applications compared to conventional vapour compression refrigeration 

(VCR) systems, as TECs do not use any refrigerant and they provide noiseless operation with their compact design. 

However their current coeeficient of performance (COP) ranges and cooling capacities are lower than those of 

conventional cooling systems. In this study, a systematic review of TECs is presented in terms of several aspects 

such as material type, design, thermal modelling, thermodynamic performance, building applications and 

environmental effects.   

1. INTRODUCTION 

Especially in the 21st century, due to large industrial 

developments and economic growth, fossil fuels 

which are not renewable and polluting have been 

consumed in large quantities [1]. For this reason, 

there has been a great interest in finding new 

alternative and renewable energy technologies in the 

last two decades. Thermoelectric devices are 

considered to be a good alternative because, they 

have no moving parts, long life span, fast thermal 

response, and they do not include any hazardous gas 

emissions [2]. Thermoelectric devices work 

according to seebeck and peltier effect. When there 

is a current in the cycle made of two different 

conductive materials, temperature difference occurs 

at opposite ends relative to the direction of the 

current. This is called as peltier effect [3]. 

 

Fig.1: The schematic diagram of thermoelectric 

cooler.[3] 

A typical thermoelectric cooler consists of P-type 

and N-type element pairs, which are electrically 

connected in series and thermally parallel between 

the two ceramic plates [4]. Thermoelectric cooling 

has several advantages compared to traditional 

cooling technologies. The main advantages are 

compact size, lightweightness, high reliability, no 

mechanical moving parts and thus no noise as well 

as not including working fluid [5]. In spite of  

inadequate ranges of coeffıcient of performance 

(COP) for high temperatures, thermoelectric coolers 

have a lot of usage areas like microelectronic 

systems, telecommunications, laser diodes, 

superconductor systems, aerospace industry, 

medical devices, food industry and building 

cooling[6].  

2. Performance Parameter 

There are three main parameters to evaluate the 

efficiency of thermoelectric coolers. The first 

performance parameter is given by a dimensionless 

quantity as follows: 

                   ZT = 
𝛼2

𝑝𝑒𝑘
𝑇 

In the said equation; 𝛼, 𝑇, 𝑝𝑒 , 𝑘 are the Seebeck 

coefficient, temperature (usually the room 

temperature), electrical resistivity and thermal 
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conductivity, respectively. The TEC's efficiency 

increases by the increase in ZT values. 

The second performance parameter is the cooling 

power and is expressed by the following equation: 

𝑄𝑐=(|𝛼𝑛|+|𝛼𝑝|) 𝑇𝑐I - 
1

 2
𝐼2(𝑅𝑒+𝑅𝑡)- k(𝑇ℎ-𝑇𝑐)        

The third performance parameter is the cooling 

capacity gain per power consumption, and expressed 

by the following equation [7]: 

COP=
𝑄𝑐

𝑃𝑒
 

3. Thermoelectric Materials 

The efficiency of a thermoelectric device is highly 

dependent on the ZT value (figure of merit) of the 

materials considered. For this reason, an appropriate 

thermoelectric material is expected to have a good 

combination of high power factor and low thermal 

conductivity. Since it is difficult to keep the 

optimum values at the same time for these 

parameters, researchers attempt to optimize these 

parameters to increase TEC performance [8]. From 

the 1960s to the 1990s, cast-alloy materials such as 

Bi2Te3, PbTe, SiGe and CoSb3 (the most commonly 

used species of Bi2Te3) were used as thermoelectric 

materials. Nevertheless, a significant improvement 

in ZT values for the mentioned period could not be 

achieved, but could be enhanced in certain quantities 

by various manufacturing methods. After 1990s, 

there has been a significant increase in ZT values  

with the use of nanostructured materials. Especially 

in the last two decades, reseachers conduct various 

researches to enhance the thermoelectric coolers’ 

performance with new generation materials [9]. 

 

Fig 2: ZT as a function of temperature for skutterudites [9] 

 

Fig.3: ZT as a function of temperature and year revealing 
the important development of thermoelectric materials[9]. 

4. TEC MODELİNG 

There are four main models used for thermoelectric 

coolers: 

Single-Stage TEC: 

 

Fig.4: Schematic diagram of a single-stage thermoelectric device.[10] 

Multi-Stage TEC: 

 

Fig.5: Schematic diagram of a two-stage thermoelectric 

device[10] 
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Trapezoid-Type TEC: 

Fig.6: Schematic diagram of a TTPC model [11]. 

Annular-Type TEC: 

 

Fig.7: Annular thermoelectric cooler [12] 

Though the trapezoid type TEC is more efficient 

than the annular TEC, their efficiency is lower than 

planar surface[12]. The highest efficiency values are 

achieved in multistage thermoelectric coolers. 

However, when the number of stages is too much 

increased, the ZT values start to decrease again [10]. 

 

Fig.8: COP of single- and two-stage thermoelectric cooler versus 

current in different values of TC [10]. 

 

5. TEC Building  Applications 

One of the main problems of the 21st century is the 

global warming. The construction sector plays an 

important role by about 40% of global energy 

consumption. In addition, ventilation and heating 

systems constitute 60% of the energy consumed in 

buildings. For this reason, the effect of cooling 

systems on energy saving cannot be ignored [13]. 

For this purpose, Irshad et al. [14] conduct an 

experimental study to investigate the thermal 

comfort and economic performance of a 

thermoelectric-air duct system for a test room with 

space conditioning system.  

 

Fig.9: Test room equipped with TE-AD system [14] 

They reveal that when the system operates at input 

supply of 6 A and 5 V, appropriate air quality and 

humidity levels are achieved. If the input current 

supply increases above 6 A, cooling performance of 

TE-AD system decreases. The payback period of the 

TE-AD system is found to be 6.4 years. Shen et al. 

[15] design a novel thermoelectric radiant air-

conditioning (TE-RAC) system. In this system the 

thermoelectric modules operate like  radiant panels 

instead of conventional hydronic panels and they 

have various advantages such as being freon free, 

convenient installation, no complex water 

distribution pipes, quiet and reliable operation, etc. 

The maximum COP is observed to be 1.77 when the 

applied current is 1.2 A and the cold side temperature 

is 20 ◦C. Nevertheless the conventional air 

conditioning systems are reported to be more 

efficient than the TE-RAC systems. 
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Fig. 10: Relationship between COPc and electrical current[15] 

Manikandan et al. [16] design a modified pulse 

operation of the thermoelectric cooler (TEC) for 

building space cooling application. They study with 

different pulse width, pulse current, different pulse 

cooling power conditions and with different pulse 

shapes. The results reveal that  the cooling power and 

COP are improved with the modified pulse operation 

by 23.3% and 2.12% respectively. For the modified 

pulse operation of the thermoelectric cooler, the 

optimum pulse current ratio and the optimum pulse 

width are 2 and 5  respectively. Additionally, the 

pulse shape is a crucial factor in terms of cooling 

performance and COP. The square shaped pulse 

have the highest cooling power and COP when 

compared to the ramp and exponential pulses. 

Fig. 11: Variation of average cooling power, COP and average 

cold side temperature with different pulse width [16]. 

 

 

 

 

 

Fig. 12: Cold side temperature of TEC for different pulse shapes [16] 

Gillott et al. [17] investigate the thermoelectric 

cooling devices for small-scale space conditioning 

applications in buildings. They also carry out a 

thermo-economical analysis for the said system. The 

theoretical study shows that when the temperatures 

on the hot and cold sides are stable, cooling capacity 

is only dependent on the number of thermoelectric 

modules. As the current input rises, the hot side 

temperature increases. The maximum COP can be 

obtained with low current input but this stuation 

causes low cooling capacity. The results of thermo-

economic analyses reveal that if the PV panel costs 

decrease to lower than £1.25 per Watt, the system 

with PV panel can be competitive with conventional 

TEC applications. 

 

 

Fig.13: Temperature and COP variations for model room 
testing[17]. 
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Fig.14: Average cooling energy price against interest 

rate[17]. 

Tan and Zhao [18] develop a thermoelectric cooling 

system integrated with phase change material (PCM) 

for the purpose of space cooling. PCM increases the 

system's performance efficiency by using the cold 

thermal energy which stored in the nights to reduce 

the warm side temperatures of the thermoelectric 

modules at runtime. 

 

 

Fig.15: Schematic diagram of the thermoelectric cooling unit[18]. 

The empirical studies indicate that the average COP 

increase by 56% (from 0.5 to 0.78) for the lab scale 

thermoelectric cooling system with the integration of 

PCM. The local weather conditions should also be 

taken into account to ensure that the PCM is 

completely emptied at night. 

 

 

 

Fig. 16: Thermoelectric system's cooling performance during the 
cooling period [18]. 

Han et al. [19] conduct an experimental study of a 

thermoelectric ventilator. Firstly, they propose a 

mathematical model to develop an integrated design 

method and  then conduct a series of experiment to 

test the ventilator’s performance under different 

weather conditions in summer and winter in 

Changsha, China. Maximum coefficient of 

performance (COP)  is determined to be 4.78 in 

summer mode and 4.16 in winter mode. Because of 

the thermoelectric ventilator works more efficiently 

with lower fresh air temperatures in summer mode 

and higher fresh air temperatures in winter mode, the 

thermoelectric ventilator is  more suitable for the 

mild weather conditions. 

Fig.17: Operating current and COP under different fresh air 

temperatures[19]. 
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Dizaji et al. [20] carry out an experimental study to 

determine cooling feasibility of air flow via a novel 

air-water based TEC system (as an alternative air 

cooling unit) for different climatic conditions. 

Differently, they adjust hot side temperature by a 

low constant water flow rate (not by an air fan) 

which significantly increases the cold side 

temperature of TEM. They also demonstrate that, 

cold side performance of TEC can be enhanced with 

the control of hot side temperature adjustment by a 

water flow rate. 

 

Fig. 18: The effect air inlet temperature on COPc/COPmax.[20] 

6. Advantages and Disadvantages 

The advantages of thermoelectric coolers can be 

listed as follows: 

 Ideal for small volume cooling 

applications. 

 It works quietly and without vibration. 

 It does not contain any refrigerant and so 

eco-friendly. 

 Ideal for applications where temperature 

control is important, very precise 

temperature control can be done. 

 It requires very little maintenance as there 

is no moving part. 

 They can work in all kinds of vertical, 

horizontal, gravity free environments. 

Disadvantages: 

 Cooling performance coefficients are low. 

 They are not suitable for high cooling loads.  

 Their costs are high. 
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Özet –Gaz difüzyon tabakasının yapısı, reaksiyon gazlarının ve elektronların geçişini etkileyeceğinden dolayı hücre 
performansını etkilemektedir. Yapılan bu çalışmada, tek hücreli yapıya sahip PEM yakıt hücresi için gaz difüzyon tabakasının 
kalınlığının hücre performansına etkisi sayısal olarak modellenerek incelenmiştir. Gaz difüzyon tabakasının PEM yakıt 
hücresinin performansına etkisinin incelenmesi amacıyla kararlı, tek fazlı ve üç boyutlu model oluşturulmuştur. Farklı çalışma 
koşullarında ve farklı gaz difüzyon tabakası kalınlıklarında analizler yapılarak; farklı hücre potansiyellerinde oluşan akım 
yoğunluğu ve elde edilen güç miktarları belirlenmiştir. Ek olarak, farklı gaz difüzyon tabakası kalınlıkları için, akım 
yoğunluğunun, sıcaklığa, basınca ve hava debisine göre değişimleri grafikler halinde verilmiştir. En yüksek akım 
yoğunluğunun, gaz difüzyon tabakası kalınlığının 0.2 mm ve hücre potansiyelinin 0.4 V olduğu durumda 1.794 A/cm2 olarak 
bulunmuştur. Yüksek hücre potansiyellerinde elde edilen sonuçlar ise birbirine yakın çıkmıştır. 
 
Anahtar kelimeler – PEM yakıt pili, gaz difüzyon tabakası, üç boyutlu modelleme 
 

Investigation of the Effect of Gas Diffusion Layer Thickness on the PEM 
Fuel Cell Performance 

Abstract –The structure of the gas diffusion layer influences cell performance because it also affects the passage of reaction 
gases and electrons. In this study, the effect of the thickness of the gas diffusion layer on the cell performance for the single-
celled PEM fuel cell was investigated by numerically modelling. In order to investigate the effect of the gas diffusion layer on 
the performance of the PEM fuel cell, a stable single-phase and three-dimensional model was established. The effect of the gas 
diffusion layer thickness on the current density and the amount of power obtained is examined. By analysing the gas diffusion 
layer thickness under different operating conditions; the current density at different cell potentials and the amount of power 
obtained were determined. In addition, the changes in the current density with respect to temperature, pressure and air flow rate 
are given as graphs for the different gas diffusion layer thicknesses. The highest current density was found to be 1.794 A/cm2, 
where the gas diffusion layer thickness was 0.2 mm and the cell potential was 0.4 V. In addition, the results obtained at high 
cell potentials are close to each other. 
 
Keywords – PEM fuel cell, gas diffusion layer, three-dimensional modelling 

 
I. GİRİŞ 

 
Yakıt hücreleri arasında, PEM yakıt hücreleri düşük 

çalışma sıcaklıkları ve yüksek verimlerinden dolayı ön plana 
çıkmaktadırlar [1]. PEM yakıt hücresi Akım Toplama 
Plakası, Gaz Difüzyon Tabakası (GDT), Katalizör Tabaka ve 
Polimer Elektrolit Membrandan oluşmaktadır. Gaz difüzyon 
tabakaları, reaktantların dağıtılmasında ve elektronların 
geçişinde etkili olduğundan, gaz difüzyon tabakasının 
kalınlığı hücre performansını etkilemektedir. 

Park ve Li [2], yapmış oldukları çalışmada, serpantin yapılı 
kanala sahip PEM yakıt hücresinde çapraz akışın araştırılması 
için sayısal ve deneysel bir inceleme yapılmışlardır. 
Yaptıkları araştırmada, GDT kalınlığı ve geçirgenliğinin ve 
reaktant hızlarının basınç kaybına olan etkilerini 
incelemişlerdir. Jang ve ark. [3], çalışmalarında, GDT 
karakteristik parametrelerinin hücre performansına ve kütle 
geçişine etkilerini incelemek için çift fazlı iki boyutlu model 
oluşturmuşlardır. GDT’nin kalınlığı etkilerini 

araştırmışlardır. GDT’nin gözenekliliğini 0.3-0.6 aralığında 
alarak analizler yapmışlardır ve sonuç olarak GDT’nin 
gözenekliliğinin artmasının hücre performansını arttırdığını 
belirlemişlerdir. Diğer taraftan, GDT kalınlığının artmasının 
hücre performansını olumsuz yönde etkilediğini 
belirtmişlerdir. Azhami ve ark.[4] GDT’nın izotropik 
olmayan ısıl iletkenliğinin PEM yakıt hücresinin 
performansına etkisini incelemişlerdir. Zhao ve ark [5] 
yapmış oldukları çalışmada, içerisinde gaz 
difüzyontabakasının kalınlığının da olduğu bazı 
parametrelerin PEM yakıt hücresinde elde edilen 
polarizasyon eğrilerine etkilerini incelemişlerdir. Zhou ve Liu 
[6] geliştirmiş oldukları üç boyutlu modelle GDT’ nin 
elektrik iletkenliğinin hücre performansına etkisini 
incelemişlerdir. 

Bu çalışmada, tek hücreli yapıya sahip PEM yakıt hücresi 
için gaz difüzyon tabakasının kalınlığının hücre 
performansına etkisi sayısal olarak modellenerek 
incelenmiştir. Bu amaçla, gaz difüzyon tabakasının PEM 
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yakıt hücresinin performansına etkisinin incelenmesi için 
kararlı, tek fazlı ve üç boyutlu model oluşturulmuştur. Farklı 
çalışma koşullarında ve farklı gaz difüzyon tabakası 
kalınlıklarında çözümlemeler yapılarak; farklı hücre 
potansiyellerinde oluşan akım yoğunluğu ve elde edilen güç 
miktarları belirlenmiştir. 

II. MATERYAL VE METOD 

Gaz difüzyon tabakası kalınlığının PEM yakıt hücresinin 
performansına olan etkisinin incelenmesi amacıyla, tek 
hücreli yakıt hücresi, FLUENT 6.3 paket programında 
modellenmiştir. Sayısal model oluşturulurken çözüm 
bölgesinin geometrisi oluşturulmuş ve oluşturulan bu 
geometri sonlu hacimlere bölünmüştür. Oluşturulan 
geometrinin bileşenlerinin boyutları Çizelge 1’de verilmiştir. 
Sonlu hacimlere bölünme işleminin ardında çözüm için 
gerekli olan elektrokimyasal parametreler ve sınır koşulları 
tanımlanmış ve program koşturulmuştur. Oluşturulan model 
literatürle doğrulandıktan sonra farklı parametreler için 
analizler yapılmıştır.   

Yakıt hücresi modellenirken; sistemin kararlı olduğu, 
gazların ideal gaz olduğu, faz değişiminin olmadığı kabul 
edilmiştir. Gazların çapraz geçişi ve membrandaki gaz 
geçişleri ihmal edilmiş, gaz difüzyon tabakasının, katalizör 
tabakanın ve membranın izotropik oldukları kabul edilmiştir. 

Çizelge 1. Yakıt hücresinin bileşenlerinin boyutları. 

Bileşenin Adı Birim Değer 

Kanal uzunluğu mm 50 
Kanal boyu mm 1 

Kanal eni  mm 1 

Akım toplama plakası (ATP) kalınlığı   mm 2 

Gaz difüzyon tabakası kalınlığı  mm 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 

Katalizör tabakası kalınlığı  mm 0.01 

Membran kalınlığı  mm 0.05 

Hücre eni  mm 3 

 

A. Korunum Denklemleri 

Nümerik modelin oluşturulabilmesi için, hücreyi 
matematiksel olarak denklemlerin tanımlanması ve bu 
denklemlerin, tanımlanan sınır koşulları kullanılarak 
çözülmesi gerekmektedir.  

Kütlenin korunum denklemi 

Tüm çözüm bölgesi için kütle dengesini veren denklem 
Eşitlik 1’de verilmiştir. 

.( ) 0 

u  (1) 

Momentumun korunum denklemi 

Momentumun korunum denklemi Eşitlik 2’de verildiği 
gibidir. Eşitlik 2’de, uS  terimi, dış kuvvetlerdir ve her çözüm 

bölgesi için Çizelge 2’de tanımlanmıştır. 

.( ) .( )        
 

uuu p u S  (2) 

Enerjinin korunum denklemi 

Enerjinin dengesi Eşitlik 3’de verilmiştir. Eşitlik 3’deki, h , 
entalpi, k , ısı iletim katsayısı büyüklükleridir. hS  terimi ise 

termal kaynak terimidir ve tüm çözüm bölgeleri için Çizelge 
2’de verilmiştir. 

.( ) .( )   


huh k T S  (3) 

Tür konsantrasyon denklemi 

Türlerin konsantrasyonu denklemi Eşitlik 4’te verilmiştir. 
Eşitlikte, kS , kaynak terimidir ve Çizelge 2’de verilmiştir. 

.( ) .( )   


eff
k k k kuC D C S  (4) 

Eşitlik 4’deki gaz tür diffüzivitesi eff
kD , aşağıda verilen 

Eşitlik 5 denklemi yardımıyla hesaplanmıştır. 

1.5eff
k kD D  (5)

Proton ve elektron transfer denklemi 

Hücrede proton ve elektronların transfer özellikleri 
Eşitlikler 6 ve 7 yardımıyla hesaplanmıştır. Eşitlik 6’da, m , 

iyonik iletkenlik, m , membran potansiyeli ve iS , iyonik 

kaynak terimleridir. Eşitlik 7’de  s , elektriksel iletkenlik, s

, elektriksel potansiyel ve eS , elektriksel kaynak terimidir. 

Verilen tüm eşitliklerdeki kaynak terimleri Çizelge 2’de 
verilmiştir.   

.( )   m m iS  (6) 

.( )   s s eS  (7) 

Çizelge 2. Kaynak terimleri. 

Bileşen / Kaynak 
terim 

uS

(Momentum) 
hS  

(Enerji) 
kS  

(Tür) 
eS

(Potansiyel) 
iS

(Potansiyel) 

Akım toplama plakası 0 0 0 0 0 

Gaz kanalı 0 0 0 0 0 

Gaz difüzyon tabakası 2 

u

K
 

0                                                                                                                            0 0 0 

Katalizör tabaka 
2 

u

K
 

2 2

. ..
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B. Çözüm Yöntemi 

Korunum denklemleri, hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
programı olan FLUENT 6.3 programının PEM modülü 
kullanılarak çözülmüştür. Basınç denklemlerinin çözümünde 
Standart Şema, diğer korunum denklemlerinin çözümünde ise 
Birinci Derece Upwind Şema kullanılmıştır. Basınç hız 
eşleştirmesi olarak SIMPLE algoritması kullanılmıştır. 
Programda tanımlanan elektrokimyasal ve transfer özellikleri 
Çizelge 3’teki verilmiştir. Sınır koşulları da tanımlandıktan 
sonra program koşturulmuştur. Çözümlere, hata büyüklüğü 
10-5 mertebesine yakınsayıncaya kadar devam edilmiştir.  

Çizelge 3. Elektrokimyasal ve transfer özellikleri. 

Parametre [Birim] Değer 

Anot referans akım yoğunluğu  [A.m-3] 1.5x109 

Anot referans akım konsantrasyonu [kmol.m-3] 1 
Anot konsantrasyon üssü 0.5 
Anot transfer katsayısı 2 
Gaz difüzyon tabakası gözenekliliği 0.5 
Katot referans akım yoğunluğu  [A.m-3] 4x106 

Katot referans akım konsantrasyonu [kmol.m-3] 1 
Katot konsantrasyon üssü 1 
Katot transfer katsayısı 2 
Katalizör tabakası gözenekliliği 0.5 
Açık devre voltajı [V] 0.95 

Hidrojen referans diffüzivitesi [m2 .s-1] 3x10-5 
Oksijen referans diffüzivitesi [m2 .s-1] 3x10-5 
Su buharı referans diffüzivitesi [m2 .s-1] 3x10-5 

 

C. Sınır Koşulları 

Çözüm bölgesi, iki akım toplama plakası, iki akış kanalı, iki 
gaz difüzyon tabakası, iki katalizör tabaka ve bir membran 
olmak üzere toplam dokuz farklı bölgeden oluşmuştur. Akım 
toplama plakaları katı, diğer bölgeler ise akışkan olarak 
tanımlanmıştır. Akış kanalları dışındaki tüm dış yüzeylerde 
duvar sınır şartı tanımlanmış, akış kanalı girişlerinde kütle 
giriş sınır şartı, akış kanalı çıkışlarında ise basınç tanımlı 
çıkış sınır şartı tanımlanmıştır. Reaktantların hücreye doymuş 
olarak girdiği kabul edilmiştir. Tüm analizler için hidrojen 
debisi; 5.874*10-8 kg/s olarak alınmıştır. Anot akım toplama 
plakasının üst yüzeyinde ve akım toplama plakasının alt 
yüzeyinde sabit yüzey sıcaklığı ve sabit hücre potansiyeli 
tanımlanmıştır.  

D. Modelin Doğrulanması 

Oluşturulan nümerik modelin doğruluğunun kontrol 
edilmesi gerekmektedir. Modelin doğruluğunun kontrol 
edilmesi için Wang ve ark. [7]’ nın yapmış olduğu deneysel 
çalışmadan elde ettikleri bulgular kullanılmıştır. Basıncın 300 
kPa, hücre sıcaklığının ile reaksiyon gazlarının sıcaklıklarına 
eşit olduğu durum için analizler yapılmıştır. Elde edilen 
sonuçlar, Wang ve ark. [7]’ nın bulmuş olduğu sonuçlarla 
karşılaştırılmıştır. 333 K ve 353 K sıcaklıkları için Wang ve 
ark. [7]’nın bulmuş oldukları sonuçlardan ve modelden elde 
edilen polarizasyon eğrileri Şekil 1’de verilmiştir. Düşük 
akım yoğunluklarında model sonuçları deneysel sonuçlarla 
oldukça iyi bir şekilde uyuşmaktadır. Yüksek akım 
yoğunluklarında ise, model oluşturulurken göz ardı edilen faz 
değişiminden dolayı modelden elde edilen sonuçlar sınırlı da 
olsa yüksek çıkmıştır. 

 
Şekil 1. Model sonuçlarının deneysel verilerle karşılaştırılması. 

III. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Gaz difüzyon tabakası (GDT) kalınlığının hücre 
performansına etkisini incelemek amacıyla dört farklı GDT 
kalınlığı için analizler yapılmıştır. Farklı GDT kalınlıkları 
için, hücre potansiyeline, basınca, sıcaklığa ve havanın 
debisine göre akım yoğunluğunun değişimi incelenmiştir.  

0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm ve 0.4 mm GDT kalınlıklarında, 
farklı hücre potansiyelleri için elde edilen akım yoğunluğu 
miktarları Çizelge 4’te verilmiştir. Analizler yapılırken 
sıcaklık; 333 K, basınç; 200 kPa ve havanın debisi;1.560*10-6 
kg/s olarak alınmıştır. 0.40 V hücre potansiyeli için, en 
yüksek akım yoğunluğu, 0.2 mm GDT kalınlığına sahip 
geometride; 1.794 A/cm2, en düşük akım yoğunluğu ise 0.40 
mm GDT kalınlığına sahip geometride; 1.708 A/cm2 
değerlerini almaktadır. 0.45 V ve 0.50 V hücre potansiyelleri 
için, en yüksek akım yoğunluğu, 0.3 mm GDT kalınlığına 
sahip geometride, buna karşın en düşük akım yoğunluğu ise 
0.1 mm GDT kalınlığına sahip geometride meydana 
gelmektedir. 0.55 - 0.75 hücre potansiyeli aralığında GDT 
kalınlığının artmasıyla elde edilen akım yoğunluğu 
artmaktadır. 0.75 V hücre potansiyelinin üstüne çıkılmasıyla 
birlikte dört GDT kalınlığı için elde edilen sonuçlar ise yakın 
çıkmıştır.  

Çizelge 4. Farklı gaz difüzyon tabakası kalınlıkları için akım yoğunluğunun 
hücre potansiyeline göre değişimi (T=333 K, P=200 kPa). 

Hücre 
Potansiyeli 

[V] 

Akım yoğunluğu [A/cm2] 

 GDT 
0.1 mm 

GDT 
0.2 mm 

GDT 
0.3 mm 

GDT 
0.4 mm 

0.40 1.720 1.794 1.765 1.708 
0.45 1.611 1.717 1.719 1.681 
0.50 1.493 1.618 1.659 1.636 
0.55 1.354 1.499 1.553 1.563 
0.60 1.204 1.358 1.429 1.457 
0.65 1.036 1.192 1.266 1.295 
0.70 0.844 0.969 1.000 1.003 
0.75 0.589 0.623 0.625 0.621 
0.80 0.259 0.266 0.265 0.264 
0.85 0.039 0.040 0.038 0.041 
0.90 0.002 0.002 0.002 0.002 

 
Çizelge 4‘deki veriler kullanılarak oluşturulan farklı gaz 

difüzyon tabakası kalınlıkları için polarizasyon eğrileri Şekil 
2’de verilmiştir. Şekil 2’den de görüldüğü gibi, akım 
yoğunluğun artmasıyla hücre potansiyeli azalmıştır. GDT 
genişliğinin etkisi, akım yoğunluğu miktarına göre farklılık 
göstermektedir. Düşük akım yoğunluklarında GDT 
genişliğinin belirgin bir etkisi yok iken, 0.6 A/cm2’nin 
üstündeki akım yoğunluklarında bu etki belirginleşmektedir. 
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0.6 A/cm2  - 1.6 A /cm2 akım yoğunluğu aralığında GDT 
kalınlığının artması hücre potansiyelini arttırdığı söylenebilir.    

 
Şekil 2. Farklı gaz difüzyon tabakası kalınlıklarında hücre potansiyelinin 

değişimi (polarizasyon) (T=333 K, P=200 kPa, havanın debisi; 1.560*10-6 
kg/s). 

333 K sıcaklık, 200 kPa basınç ve 1.560*10-6 kg/s hava 
debisi için elde edilen güç eğrileri Şekil 3’te verilmiştir. GDT 
kalınlığının elde edilen güç miktarına etkisi, hücre 
potansiyeline etkisiyle benzerlik göstermektedir. Maksimum 
güç miktarı, yaklaşık 1.4 A /cm2 akım yoğunluğunda, 0.4 mm 
GDT kalınlığı için elde edilmiştir. 

 
Şekil 3. Farklı gaz difüzyon tabakası kalınlıklarında akım yoğunluğuna göre 

gücün değişimi (T=333 K, P=200 kPa, havanın debisi; 1.560*10-6 kg/s). 

200 kPa basınç, 1.560*10-6 kg/s hava debisi ve 0.6 V hücre 
potansiyeli için akım yoğunluğunun sıcaklığa göre değişim 
eğrileri Şekil 4’de verilmiştir. Dört farklı GDT kalınlığında 
da sıcaklığın artması, akım yoğunluğunu arttırmıştır. Sıcaklık 
artışının etkisi, düşük akım yoğunluklarında daha fazla 
olmaktadır. İncelenen durum için, GDT kalınlığının artması, 
gazların homojen dağılımını arttırdığından elde edilen akım 
yoğunluğunu da arttırmıştır.  

Gaz difüzyon tabakası kalınlığının farklı çalışma 
basınçlarındaki etkisinin incelenmesi amacıyla 333 K 
sıcaklık, 1.560*10-6 kg/s hava debisi ve 0.6 V hücre 
potansiyeli için analizler yapılmıştır. Analizler sonucunda 
elde edilen, akım yoğunluğunun basınca göre değişim eğrileri 
Şekil 5’de verilmiştir. Şekil 5 incelendiğinde, tüm GDT için 
çalışma basıncının artması, akım yoğunluğunu arttırmıştır. 
Yüksek basınçlarda basıncın etkisi azalmıştır. GDT 
kalınlığının fazla olması, hücre performansını iyileştirmiştir 
fakat kalınlığın artmasıyla birlikte kalınlığın etkisinin 
azaldığı görülmüştür. 

 

 
Şekil 4. Farklı gaz difüzyon tabakası kalınlıklarında sıcaklıkla akım 

yoğunluğunun değişimi (P=200 kPa, V=0.6 V, havanın debisi; 1.560*10-6 
kg/s). 

 
Şekil 5. Farklı gaz difüzyon tabakası kalınlıklarında akım yoğunluğunun 
basınca göre değişimi (T=333 K, V=0.6 V, havanın debisi;   1.560*10-6 

kg/s). 

333 K sıcaklık, 200 kPa basın ve 0.6 V hücre 
potansiyelinde, farklı hidrojen debileri için analizler 
yapılmıştır.  Yapılan analizler sonucu, farklı gaz difüzyon 
plakası kalınlıkları için elde edilen akım yoğunluğunun 
hidrojen debisine göre değişim eğrileri Şekil 6’da verilmiştir. 
Hava debisinin 0.5x10-6 kg/s olduğu durumda tüm kanal 
genişlikleri için sonuçlar yakın çıkmıştır. Debinin artmasıyla 
kanal genişliğinin akım yoğunluğuna etkisi artmıştır. Düşük 
debilerde keskin bir artış olurken yüksek debilerde debi 
artışının etkisinin azaldığı gözlenmiştir. 

 
Şekil 6. Farklı gaz difüzyon tabakası kalıklarında, hava debisinin miktarına 

göre akım yoğunluğunun değişimi (T= 333 K, P=200 kPa, V=0.6V). 

IV. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Yapılmış olan çalışmada PEM yakıt hücresinde gaz 
difüzyon tabakası (GDT) kalınlığının etkisinin incelenmesi 
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amacıyla 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm ve 0.4 mm GDT 
kalınlıklarına sahip hücreler modellenmiştir. GDT 
kalınlığının hücre performansına etkisinin incelenmesi 
amacıyla polarizasyon ve güç eğrileri oluşturulmuştur. Ayrıca 
GDT kalınlığının farklı çalışma parametrelerindeki etkisinin 
değerlendirilmesi için 0.6 V hücre potansiyelindeki akım 
yoğunluğu miktarının, sıcaklığa, basınca ve hidrojenin 
debisine göre değişim grafikleri verilmiştir. 

GDT genişliğinin hücre potansiyeline ve güç miktarına 
etkisi, akım yoğunluğu miktarına göre değişmektedir. Akım 
yoğunluğunun düşük olduğu durumlarda, GDT genişliğinin 
etkisi yok denebilecek düzeydeyken, 0.6 A/cm2  - 1.6 A /cm2 

akım yoğunlukları aralığında GDT kalınlığının artmasının 
hücre potansiyelini arttırdığı belirlenmiştir.   0.6 V için tüm 
durumlarda, GDT kalınlığının artmasıyla birlikte akım 
yoğunluğunun arttığı belirlenmiştir. GDT kalınlığının hücre 
potansiyeline ve güç miktarına etkisinin, GDT kalınlıklarının 
düşük olduğu durumlarda daha fazla olduğu tespit edilmiştir.  

KAYNAKLAR 
[1] Y. Ding, X. Bi and D.P. Wilkinson, Numerical analysis on 

performance of polymer electrolyte membrane fuel cells, Chemical 
Engineering Science, vol. 100, pp. 445-455, 2013.  

[2] J. Park and X Li, An experimental and numerical investigation on the 
cross flow through gas diffusion layer in a PEM fuel cell with a 
serpentine flow, Journal of Power Sources Chemical Engineering 
Science, vol. 163, pp. 853-863, 2007.  

[3] J.H. Jang, W.M. Yan and C.C. Shih, Effects of the gas diffusion-layer 
parameters on cell performance of PEM fuel cells, Journal of Power 
Sources Chemical Engineering Science, vol. 161, pp. 323-332, 2006.  

[4] D. Zhao, M. Dou, D. Zhou, F. Gao, Study of the modeling parameter 
effects on the polarization characteristics of the PEM fuel cell, 
International Journal of Hydrogen Energy, vol. 41, pp. 22316-22317, 
2016. 

[5] N. Alhazmi, D.B. Ingham, M.S. Ismail, K.J. Hughes, L. Ma and M. 
Pourkashanian, Effect of the anisotropic thermal conductivity of GDL 
on the performance of PEM fuel cells, International Journal of 
Hydrogen Energy, vol. 38, pp. 603-611, 2013. 

[6] T. Zhou and H. Liu, Effects of the electrical resistances of the GDL in 
a PEM fuel cell, Journal of Power Sources, vol. 161(1), pp. 444-453, 
2006.  

[7] L. Wang, A. Husar, T. Zhou and H. Liu, A parametric study of PEM 
fuel cell performances, International Journal of Hydrogen Energy, vol. 
28, pp. 1263-1277, 2003. 

 

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 267



ISMSIT 2017 
1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Proceedings 

(November 2-4, 2017, Tokat, Turkey) 

Symposium homepage: www.ismsitconf.org 

 

 

Yüzey Renk Bilgisinin Belirlenerek Bilgisayar Destekli İşitsel olarak 

Üretilmesi 

Detection and Computer Aided Auditory Production of Surface Color Content 

 
 

Eşref Erdoğan1* and Ömer Galip Saraçoğlu2 

1Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Niğde Teknik Bilimler MYO, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde, Türkiye 
2Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye 

*(esref.erdogan@ohu.edu.tr) 

 

 

Özet  – Görme engellilerin yaşamlarını kolaylaştıran teknolojik gelişmeler  her geçen gün artmaktadır. Cisimlerin renklerini 

algılama onların sesle bildirimde bulunulması ile olabilmektedir. Bu çalışmada optik tabanlı renk sensörü tasarlanarak bu 

renkleri, renk kelimeleri ile sesli olarak ifade eden renk-ses üreteci prototipi geliştirilmiştir. Özellikle, görme engellilerin renkleri 

işitsel duyularla algılamasını hedefleyen bu tasarımın ilk aşamasında bir RGB LED ile aydınlatılan yüzeyin fotodirenç yardımı 

ile RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi) içeriği uygun gerilim değerlerine dönüştürülmektedir. Daha sonra bu gerilim değerlerine karşılık 

gelen ve ses veri tabanına önceden tanımladığımız ses ifadeleri ile rengin hangi renk olduğu bir ses yükselteci yardımıyla 

kullanıcıya söylenmektedir. Renkler algılanmadan önce cihaz kalibre edilmektedir. Toplamda 22 renk algılanmıştır. 

Mikrodenetleyici olarak Arduino Mega 2560 kullanılmıştır. Bu işlemleri yaparken elektronik kablolama tabanlı Arduino 

programlama dili ve Arduino yazılımını (IDE) kullanılmıştır. Yardımcı modül olarak ta SD kart modülü kullanılmıştır. Ayrıca 

Processing adlı program kullanılarak, seri port haberleşmesi sayesinde renkleri bilgisayar ekranında simüle edilmiştir. Bu sayede 

Renk-ses dosyası karşılaştırmaları için gereken RGB değerlerini ekranda görülebilmiştir. 

  

Anahtar kelimeler - Renk algılayıcı, renk ses dönüştürücü, Arduino mikrodenetleyici – LDR- RGB 

 

Abstract - Technological developments, which make life easier for visually impaired people, are increasing. In this study, a 

prototype of a color-sound generator which is able to express colour driven words as a sound, has been designed using optic 

based sensors. During the initial phase of this design specially targetting the visually impaired to perceive colours by auditory 

senses, RGB (Red, Green, Blue) content of a surface lit with a RGB LED is converted to appropriate voltage values using 

photoresistances. In the following stages, sound expresses being correspondent to the values and predefined in the sound 

databases tells the user the colour in question with the help of a voice amplifier. The device calibrates before colors are detected. 

A total of 22 colors were detected. Arduino Mega 2560  is used as a microcontroller. Arduino programming language and 

Arduino software (IDE) are used for these operations. The SD card module is used as an auxiliary module. Also using the 

program called Processing, the colors were simulated on the computer screen by serial port communication. Thus it could be 

seen on the screen RGB values required for color-audio file comparisons. 

 
Keywords – Color sensor, color to sound converter, Arduino microcontroller, LDR, RGB 

 

I. GİRİŞ 

Geliştirilen her teknoloji günlük yaşamı daha konforlu hale 

getirirken, engellilerin hayatını neden daha rahat bir hale 

getirmesin? Engelliler için sürekli bilimsel çalışmalar 

yapılıyor, yeni teknolojik icatlar bulunuyor. İnsanların Günlük 

hayatlarında etraflarındaki nesneleri görebilme yetileri 

olmayan insanlar için hayat, birçok teknolojik buluşla daha 

yaşanabilir kılınabilmektedir. Bu teknolojilere kabartma 

yazılar, sesli kitaplar, sesle komut verilebilen cihazlar, sesli 

bilgisayarlar örnek verilebilir.  

Görme engelli insanların etrafındaki nesnelerin rengi 

hakkında bilgi sahibi olmaları genelde mümkün olamıyor. 

Örneğin sabah kalktığında üzerine kahve rengi ayakkabısına 

uygun renkte bir gömlek seçebilmesi hakkında fikir sahibi 

olmaları tek başlarına mümkün değil. Yanında gören birinin 

olması ve renkleri hafızasında ezberlemesi için bir alışma 

süreci geçirmesi gerekiyor. Çalışmamızda bu engeli ortadan 

kaldırmak için  renklerin de sesinin  engellilere işittirilmesini 

sağlayan bir prototip tasarlandı. 

Renk -ses dönüşümünde göze çarpan bazı literatür 

örneklerinde Abboud ve ark. duyusal değişim cihazları 

geliştirerek görsel bilgilerin işitsel bilgilere dönüşmesini 

sağlamışlardır [1]. Bunu renk ve şekil bilgilerini bir kamera 

yardımıyla ses notalarına dönüştürerek başarmışlardır. Cavaco 

ve ark. gerçek zamanlı olarak renk ve ışık bilgilerini ses haline 

dönüştüren basit ve sağlam bir dijital araç sunmaktadır. 

SonarX olarak adlandırdıkları bu aracın temel amacı, görme 

engelli insanlara ışığı ve çevreyi oluşturan renkleri hakkında 

sinüzoidal ses tonlarıyla bilgi vermektir [2]. Bizim 

çalışmamızda renklerin isimleri söylenmektedir. Mengucci ve 

ark. Dijital resim görüntülerini piksel piksel işleyerek 

renklerini ses tonlarına dönüştürmüşlerdir [3]. Bunu bir 

bilgisayar yardımıyla yapmaktadırlar. Bu üç çalışmada da   
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kullanıcı çeşitli öğrenme işlemlerine tabi tutulmaktadır. Bizim 

çalışmamızda renk isimleri direk söylendiği için  herhangi bir 

eğitime gerek kalmamıştır. 

Kamerasız sadece optik elemanlarla yapılan renk algılama 

uygulamalarına da literatürde rastlamaktayız. A. Polzer. ve 

ark. beyaz dengeleme, renk ölçümü ve TFT monitör arka plan 

ışığı kontrolü gibi uygulamalarda kullanılabilmek için beyaz 

ışığı üreten üç tane belli açı ile konumlandırılmış RGB LED 

ile cisim aydınlatmışlardır. Ayrıca renk seçiciliği eklemek için 

en az üç fotodiyot dizisi (tristimulus) bir renk filtresi 

mozaiğiyle kaplanmıştır [4]. Bir başka renk algılama 

çalışmasında kırmızı, yeşil ve mavi rengi art arda yakarak tek 

bir fotodedektörden algılama yapılmış ve nesne aydınlatması 

için RGB LED ve renk ayrıştırması için ise fotodiyot 

kullanmışlardır [5]. 

II. MATERYAL VE YÖNTEM 

A. Mikrodenetleyici kart: Arduino  

Arduino platformu, mikro denetleyiciler hakkında 

konuşurken fiili bir standart haline geldi. Farklı geniş bord 

model çeşitleri ile geniş bir yelpazedeki projeleri kapsamakta 

ve kullanım kolaylığı sayesinde mikro denetleyici dünyasına 

yeni başlayanlar için tercih edilen platform haline gelmiştir [6] 

Projemizde Arduino Mega 2560 kartı kullandık. Bu kart, 

ATmega2560'a dayalı bir mikrodenetleyici kartıdır. 16 analog 

giriş, 4 UART (donanım seri portu), 16 MHz kristal osilatör, 

USB bağlantısı, güç jakı, bir ICSP başlığı gibi 54 dijital giriş / 

çıkış pini (bunların 15'i PWM çıkışı olarak kullanılabilir) ve 

bir sıfırlama düğmesi gibi mikrodenetleyiciyi desteklemek için 

gereken her şeyi içerir [7]. 

Renklerin isimlerinin söyletilmesi için SD kart modülü 

kullanmıştır.  

 

Şekil. 1  SD kart Modülü [8]. 

SD kartlar uzun vadede verileri depolamak için mükemmel 

bir araç. Arduino'nun özellikle SD karlarla iletişime geçmesi 

için tasarlanmış bir kütüphanesi var. Bu kütüphaneyle, 

dosyaları oluşturabilir, yazabilir, okuyabilir ve imha edebiliriz. 

Bu, özellikle verileri günlüğe kaydetme uygulamalarında çok 

kullanışlıdır [9]. 

B. Sensör : RGB led ve LDR 

1. RGB Led : Yüzey renginin algılanması için kırmızı, yeşil, 

mavi ışık üreten ortak anotlu RGB led kullanıldı.  

 

 
Şekil 2. Ortak Anotlu RGB led ve Arduino Bağlantısı[10] 

RGB led hangi renk yanacaksa o pin  dijital olarak LOW 

yapıldı. Diğer iki renk HIGH da tutuldu. 

 
Şekil 3. RGB ledi kırmızı yakmak için Arduino kodu  

 

2. LDR devresi:  

 Fotodirenç devresinde 5V DC giriş sinyalini seri bağlı 

LDR ve 10K luk bir dirence tatbik ettik. Fotodirenç fazla 

ışıkta az direnç gösteren az ışıkta çok direnç gösteren devre 

elemanıdır. Fotodirenç ve 10K‘un birleştiği noktadan analog 

sinyalini Arduino’nun analog A0 pinine bağladık. Aşağıdaki 

şekilde LDR evresi görülmektedir. 

 
Şekil 4. LDR devresi ve Arduino bağlantısı  [11] 

 

 LDR devresinden alınan analog sinyaller Arduino’da 

bulunan ADC ile dijital sinyallere dönüştürülür. Okumalar iki 

evrede gerçekleşir. Birincisi sensörün kalibresi zamanında, 

diğeri ise RGB değerlerini okurken olanıdır.  

 Hem kalibre edilirken hem de RGB değerleri okunurken 

nesneye art arda kırmızı, yeşil ve mavi renkler RGB led 

aracılığı ile yansıtılır. 

C. Kalibrasyonun Yapılması ve Renk Okuma  

1. Kalibrasyonun Yapılması: 

Kalibre edilmeye başlandığında öncelikle ortam parlaklığı 

analiz edilir. On defa LDR ortam parlaklığını okur ve 

ortalamasını alınır.  

 
Şekil.5 Ortam Parlaklığı 

 

Ortalama alma fonksiyonu, kalibre ve RGB okuma 

işlemlerinde kullanılmaktadır. Bunu aşağıdaki Arduino 

kodlarıyla yaptırıyoruz. 
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Şekil.6 Çevre Parlaklığı ve ortalama alma Arduino kodları 

 

Ortam parlaklığı analiz edildikten sonra  “sensörü herhangi 

bir nesneye tutun” sesli uyarısı verilmekte ve nesne parlaklığı 

analiz edilmektedir. 

 
Şekil 7. Nesne parlaklığı analiz Arduino kodları. 

 

Ortam parlaklığı  ve nesne analizlerini yapmamızın nedeni 

sensörü nesneye tutmadığımızda veya nesneye tutuğumuzda 

kalibre ve okuma işlemlerinin başlayıp bitmesini ayarlamaktır.  

 
Şekil 8. Okuma, başlatma ve  durdurma Arduino kodları. 

 

Kalibre işleminin bir safhası da maksimum ve minimum 

okuma bilgilerini elde etmektir. Önce sensörün beyaz renkli 

nesneye tutulması sesli olarak kullanıcıdan istenmektedir. Ve 

maksimum okuma değeri kaydedilmektedir. Daha sonra 

sensörü Siyah renkli nesneye tutulması ve minimum okuma 

değerlerinin kaydedilmesi işlemi yapılmaktadır.  

Ortam parlaklığı, nesne parlaklığı ve Beyaz nesne ve siyah 

nesne okumaları alınırken Üç renk (Kırmızı , Yeşil, Mavi) 

içinde aynı işlemler 10 defa tekrarlanıp ortalaması alınarak 

gerçekleştirilir. Bütün bu işlemleri yaparken her yeni bir 

işlemde;  

“Sensörü herhangi bir nesneye tutun.” 

“Sensörü kaldırın” 

“Sensörü beyaz nesneye tutun” 

“kalibre ediliyor.” 

“Sensörü kaldırın” 

“Sensörü siyah nesneye tutun” 

“Sensörü kaldırın” 

“Kalibre edildi” 

gibi cümleler sesli olarak kullanıcıya işittirilmektedir.     

2. Renk okuma :  

Nesnelerden yansıyan ışığın rengi, nesnenin renginin bir 

fonksiyonudur. Örneğin, Kırmızı bir nesne üzerine odaklanan 

beyaz ışık, Kırmızı olarak yansır. Yansıyan Kırmızı ışık,          

R-G-B çıkış voltajları üreten renk sensörüne çarpar. Üç voltaj 

yorumlanarak renk belirlenebilir [12].  

Çalışmamızda nesnelerin renk içerikleri okunurken önce 

kırmızı ışık nesneye tutulur ve on defa okuma yapılır her 

okumadaki sensör değeri toplanır ve ortalaması alınır ve 

kaydedilir. Daha sonra bu işlem yeşil ve mavi renkler içinde 

tekrarlanır. Aşağıda bu işlemlerin Arduino kodları verilmiştir. 

 
Şekil 9. Kırmızı led yakma ve okuma Arduino kodları. 

 

Yukarıdaki kodda kırmızı led LOW yapılmış diğer Yeşil ve 

Mavi HIGH yapılmıştır. Bu ortak anotlu RGB led 

kullanmamızdan dolayıdır.  

“ortamOkuma(Ortalama)” fonksiyonu kodları kalibrasyon 

bölümünde verilmiştir. 

    Okumalar sağlandıktan sonra renklerin Sensördeki değer 

karşılıkları RGB değerleri ile uyuşmadığı için bu değerlerin     

0-255 RGB değerleri arasına oturtabilmek için “constrain” ve 

“map” komutları kullanıldı. 

map Komutu bir dizi tamsayı değerini başka bir aralık veya 

tamsayı değerlerine ölçeklendirir. Aşağıdaki gibi… 

“map(okuma_ldr[0], black_cal[0], white_cal[0], 0, 255);” 

Burada white_cal maksimum okunan değerdir. Beyaz nesneye 

tutularak elde edildi. Black_cal ise minimum okunan değerdir. 

Siyah nesneye tutularak elde edildi. 

    “constrain” komutu sınırlama fonksiyonunun parametreleri 

olarak verilen değer aralığını bitiş noktalarına sınırlar. 

    “constrain(map(okuma_ldr[0], black_cal[0], color_cal[0], 

0, 255),0,255); “  

komutu gibi. Bu komutta map komutu ile ölçeklendirilen 

okuma_ldr[0] değeri 0-255 değer aralıkları ile 

sınırlandırılmıştır .  

Sensör Artık 0-255 değerleri arasında değer veren kırmızı, 

yeşil, mavi okumaları rengin RGB içeriği hakkında bilgiler 

vermektedir. Aşağıdaki tabloda bazı renkler için RGB 

değerleri ve RGB ye dönüştürülmeden önceki LDR değerleri 

görülmektedir.  

Tablo 1. LDR direnç değerleri ve Sensör voltaj değerleri 

 
 

   RGB değerleri ve renkleri ayrıca Processing programıyla 

bilgisayar ekranından da gözlemleyebiliyoruz [13]. Processing 

programıyla gözlemlediğimiz RGB değerlerini ses 

eşleştirmede referans değerler olarak kullanmaktayız. RGB 

değerlerinde  artı–eksi 10 toleranslı okuma yapıldı. Bu da 

okumadaki hataları gidermektedir. 

Beyaz 902 778 737 255 254 255

Siyah 561 339 309 0 0 0

Turkuaz 803 719 659 171 217 201

Turuncu 899 529 425 252 98 41

Kırmızı 870 436 386 227 40 15

RENKLER
LDR değerleri RGB değerleri
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Şekil 10. Processing programında gerçek zamanlı görüntü   

D. Akış Şeması ve LDR Direnç-Gerilim değerleri  

1. Akış Şeması: 

    Prototipimize yani Arduino’ya  enerji verdiğimizde sistem 

ortamın ışık miktarını sensör vasıtasıyla algılayıp kaydeder. 

Daha sonra sensörün herhangi bir nesneye yaklaştırılması 

uyarısıyla sensör nesneye tutulur ve nesneye tutulma anındaki 

ışık miktarını kaydedilir. Sonrasında sensör sırayla  beyaz ve 

siyah nesneye tutularak kırmızı, yeşil, mavi ışıktaki en yüksek 

ve en düşük değerleri kaydedilir. Böylece cihaz kalibre edilmiş 

olur. 

 

 
Şekil 11. Akış Şeması. 

 

    Nesnenin renklerinin algılanması, nesne üzerine 

kalibrasyonda olduğu gibi 10 defa kırmızı, yeşil ve mavi 

ışıkları RGB led aracılığıyla yansıtarak LDR devresinden 

voltaj değerlerinin okunmasıyla gerçekleşmektedir. Daha 

sonra önceden belirlenmiş değerlerle karşılaştırılıp eşleşme 

sağlandığında SD kartta kayıtlı ses dosyaları çalınmaya 

başlamaktadır. 

 

2. LDR Direnç-Gerilim Değerleri 

LDR devresine 5V tatbik ettiğimizde okunan direnç 

değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablodan da görüldüğü 

gibi ışık miktarı arttıkça direnç değeri düşmektedir. Bununla 

ters orantılı olarak 10K luk direnç üzerinden okunan analog 

sinyaldeki voltaj değeri parlak renklerde artmaktadır. 

 

   

   Tablo 2. LDR direnç değerleri ve Sensör voltaj değerleri 

RENKLER 

LDR DİRENÇ DEĞERİ 
OHM 

SENSÖR VOLTAJ 
DEĞERİ (VOLT) 

            

Beyaz 1340 3247 4105 4,409 3,774 3,545 

Siyah 7385 16877 18764 2,876 1,860 1,738 

Turkuaz 2752 4525 5778 3,921 3,442 3,169 

Turuncu 1353 9768 14381 4,404 2,529 2,051 

Kırmızı 1730 14094 16324 4,263 2,075 1,899 

K. Pembe 1797 7686 7625 4,238 2,827 2,837 

Gri Mavi 2962 6126 6650 3,857 3,101 3,003 

Limon Yeş 1811 4027 10941 4,233 3,564 2,388 

Krem 1353 3894 5657 4,404 3,599 3,193 

Koyu Gri 4670 12213 13704 3,408 2,251 2,109 

Bitter 5329 14208 18132 3,262 2,065 1,777 

Çimen Yeş 2220 3819 10521 4,092 3,618 2,437 

Zeytin Yeş 2752 7933 13220 3,921 2,788 2,153 

Koyu Larcv 5925 12069 9357 3,140 2,266 2,583 

Mor 3763 14323 11157 3,633 2,056 2,363 

Koyu Lila 4670 11468 9692 3,408 2,329 2,539 

Sarı 1365 4163 10118 4,399 3,530 2,485 

Gri 2162 5876 7686 4,111 3,149 2,827 

Kapuçino 2047 6126 8253 4,150 3,101 2,739 

Kahve 5059 14976 16528 3,320 2,002 1,885 
 

III. SONUÇLAR 

Bu çalışmada görme engelli insanların renkleri algılamasına 

yardımcı olması açısından Renk-Ses dönüştürücü prototipi 

geliştirilmiştir. Cihazda 22 farklı renk ismi ile seslendirilen  

renk içerikleri, Arduino Mega 2560 kartı ile algılanıp SD kart 

modülü sayesinde kullanıcıya işittirilmiştir. Doğru renk 

sonuçları elde edebilmek için cihaz kalibre edilmiştir. 

Processing programıyla gerçek zamanlı gördüğümüz 

görüntüler ölçülen gerçek değerlerle çok büyük bir yakınlık 

göstermektedir. 

Çalışmada gerçeklenen devre, sadece görme engelliler değil, 

yetersiz ışık ve aydınlatma altındaki ortamlarda renk 

algılaması yapmak isteyen diğer insanların da kullanabileceği 

yetenektedir. 

IV. TARTIŞMA 

Çalışmamızda kullanılan cihaz düşük maliyetlidir. Arduino 

kart, SD modül ve sensör ile birlikte yaklaşık  60 Tl ye mal 

olabilmektedir. Kullandığımız fotodedektör LDR olması 

maliyeti arttıran üç filitreli photodiyot kullanmamamızı 

sağlamıştır. Ayrıca literatürdeki camera ile çalışma, 

bilgisayara ihtiyaç duyma gibi gereksinimleri ortadan 

kaldırmıştır. Powerbanklar ile enerjilendirilerek herhangi bir 

kablolamaya ihtiyaç duymadan rahatlıkla taşınabilir yapıda  

bir cihazdır. Diğer çalışmalardaki gibi görme engelli kişi için 

herhangi bir öğrenme sürecine gerek kalmamıştır.  

V. SONUÇ 
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Sonuç olarak görme engelli kişiler için, günümüzde popüler 

bir kullanım alanı olan Arduino kartıyla desteklenmiş optik 

yansıma esaslı renk- vokal ses dönüştürücü ucuz maliyetli 

devre tasarlanmıştır. 
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Abstract – The use of GPUs for general purpose applications is not a recent approach, but it was quickly becoming widespread 

with NVIDIA's CUDA (Compute Unified Device Architecture) architecture based on C programming language in 2007. 

Algorithms suitable for parallel operation, such as image processing applications, can be implemented much more quickly with 

the GPU. First of all, this paper summarizes the GPU and CUDA. Furthermore, we implement several conventional image 

processing algorithms on GPU hardware. The CPU and GPU versions of the implemented algorithms will be compared in terms 

of application speed.  For testing purposes, four basic image processing algorithms are implemented using both CPU and GPU. 

We have chosen image convolution, histogram equalization, color conversion and median filter. As a result, the GPU version 

executes much faster than CPU version, especially when the image size is bigger. 

 

Keywords – Image Processing, GPU, CUDA, Parallel Computing 

 

I. INTRODUCTION 

The limited computational power is not sufficient for solving 

problems requiring high computation. Particularly for the last 

10 years, the problem has been solved by using the graphics 

processor unit (GPU) instead of the central processor unit 

(CPU). Parallel computing has become widespread with the 

use of graphics processors for general programming purposes. 

Thus, operations that require high computation are accelerated 

with the use of GPU [1]. 

Many image processing algorithms suitable for operation in 

parallel due to their structure. However, in some cases the 

algorithms implemented by the CPU can be faster [2]. In image 

processing algorithms for proper use of the GPU, it is 

important to identity the process of parallelizing and the use of 

GPU capacity. 

With the development of Compute Unified Device 

Architecture (CUDA) technology, the use of GPU for general 

purpose applications has become widespread. CUDA provides 

some enhancements to the C language so that programs can be 

developed without the need for graphical API knowledge [3]. 

Nowadays, with the development of camera system, high 

resolution images began to be obtained. Traditionally, 

applications using CPUs cannot cope with these high-

resolution images. CUDA offers a solution for this type of 

high-throughput applications [4]. The CUDA C language 

combined with the GPU's parallel processing capability, 

reveals miraculous results. 

In this publication, four basic image processing algorithms 

have been implemented using CPU and GPU hardware. These 

four algorithms are image convolution, histogram 

equalization, color conversion and median filtering. The 

remaining of paper is organized as follow: section 2 brief 

description of CUDA architecture, image convolution, 

histogram equalization and median filtering. Section 3 shows 

the execution time of image processing algorithms on CPU and 

GPU environment. The last section is conclusion and further 

work. 

II. MATERIALS AND METHOD 

CUDA architecture is an architecture developed by 

NVIDIA that enables high increases in computing 

performance by taking advantage of the GPU. Notice that, the 

GPU architecture has been developed for parallel operations, 

the cause of the difference arises. The GPUs are designed for 

the SIMD (Single Instruction Multiple Data) architecture to 

run multiple threads on the dataset at the same time. For this 

reason, successful results can only be obtained on parallel data. 

It is also not necessary to run all parts of the problem in 

parallel. When large-size data suitable for parallel operation is 

run on the GPU, operations that are not suitable for parallel 

operation such as input / output can be executed on the CPU 

[5]. 

CUDA architecture supports access to many memory types 

with different characteristics. These memory types are global, 

local, shared, texture and registers. As can be seen from many 

GPU-based research, GPU programs are performing much 

performance than CPU programs. However, program settings 

must be carefully selected and careful attention should be 

given to memory usage in order to achieve sufficient speed 

increments [1].   

A. CUDA Architecture 

GPU architecture is quite different from CPU architecture. 

Basically, the GPU architecture consists of the following 

hardware blocks [6]. 

 Memory (global, constant, shared) 

 Streaming multiprocessors (SMs) 

 Streaming processors (SPs) 

Basic structure of GPU is actually SMs. Each SM has N 

CUDA cores, and each GPU contains one or more SMs. For 

example, the NVIDIA GTX960Ti display card has a total of 7 

SMs and each SM has 192 CUDA cores. More SMs within the 

GPU mean more CUDA core, so that the GPU can run more 

operations in parallel at the same time. 

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 273



Güler et al., Parallel Image Processing Algorithms on GPU Environment, ISMSIT 2017, Tokat, Turkey 

Each SM can access a memory region called register. SMs 

can access this memory location with zero wait time. The size 

of the register memory area varies from generation to 

generation. The shared memory region is a region shared by 

the SM. This region can be thought of as a cache managed by 

the programmer [6]. 

Each SM also has texture memory, constant memory and 

global memory access. Texture memory provides a special 

access of the global memory area. For example, it can be very 

useful when accessing 2D or 3D data. Constant memory is 

only used for read-only values and it is cashed [6]. The global 

memory area is supported by Graphic Double Data Rate 

(GDDR) and has cache support along with compute capability 

2.0. As you can see, each memory area has different 

characteristics and scopes. 

In Figure 1, the hierarchy of memory locations is given. 

Each thread has its own private local memory. The thread 

block has its own private shared memory, which can access all 

threds in the block. All threads can access the global memory 

and also access constant and texture memory, which are read-

only memory area. Data exchange between the CPU and the 

GPU is performed with fixed, texture and global memory areas 

and the lifetimes of these memory areas continue until the 

application is terminated [4,7]. 

 

CPU

Shared Memory

Registers Registers

Thread (0, 0) Thread (1, 0)

Local 
Memory

Local 
Memory

GPU Grid

Block (1, 0)

Global 
Memory

Constant 
Memory

Texture 
Memory

Shared Memory

Registers Registers

Thread (0, 0) Thread (1, 0)

Local 
Memory

Local 
Memory

Block (0, 0)

 

Fig. 1  GPU hardware architecture and memory types [4]. 

B. Image Convolution 

Convolution is used in many scientific fields. Many 

algorithms like smoothing filter and edge detection use 

convolutions. Mathematically, convolution is the overlap 

between two functions. The convolution operation is 

considered as a blending operation and it is computed by the 

point-based multiplication of two datasets. The discrete 

equation of the convolution process in 2-dimensional plane is 

given below [8]. 

𝑟(𝑖) = (𝑠 ∗ 𝑘)(𝑖, 𝑗) =∑∑𝑠(𝑖 − 𝑛, 𝑗 − 𝑚)𝑘(𝑛,𝑚)

𝑚𝑛

 (1) 

 

 

In term of image processing, convolution filter is calculated 

by multiplying the filter weights with the input pixels in the 

window. This multiplication is suitable for parallel computing 

devices such as GPU. Thus, results can be obtained much 

faster than the CPU. Figure 2 shows an example of image 

convolution process. [9]. 

 
Fig. 2  Image convolution example [9]. 

 

A two-dimensional convolution filter requires n * m 

multiplications (n: width and m: height). It is possible to 

accomplish convolution filter by separating the two-

dimensional filter into rows and columns. This process is 

called separable filters [10]. Thus, the two-dimensional 

convolution process can be transformed into two one-

dimensional arrays, which can be achieved by n + m 

multiplication. The separable filter not only provides 

flexibility in implementation but also reduces algorithmic 

complexity. 

C. Histogram Equalization 

Histogram equalization is applied when the color 

distributions in an image are collected in a certain region and 

the resulting image details are not very clean. Histogram 

equalization consists of 3 steps [11]. The first process is the 

process of calculating the histogram of the image. The second 

process is to find the cumulative histogram. The cumulative 

histogram is obtained by summing each color value with its 

previous color values. Finally, the normalization process is 

required. In this step, each value of the cumulative histogram 

is converted into the desired range [12]. Figure 3 shows an 

example of histogram equalization example. 

 

  
a)                                             b) 

Fig. 3  Histogram equalization example; a) source image; b) Histogram 
equalization result image 

D. Color Conversion 

The aim of color models is to transform forms that are 

accepted as some standard of colors. Every industry uses the 

most appropriate color model. For example, the RGB color 

model is used in computer graphics while the YUV color 

model is used in video systems [13]. 
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YUV model is used for analog color TV broadcasts. The 

YUV color model is actually derived from the RGB color 

model. The YUV model consists of luminance (Y) and two 

color differences (U, V). Luminance is obtained by weighted 

average of the red green and blue components. The color 

difference component is calculated from the difference 

between the luminance component and the blue component 

[13, 14]. The main advantage of the YUV model is the 

separation of brightness and color information. Thus, 

brightness information can be used in image processing 

algorithms without being influenced by the color component. 

The following formula is used for conversion from RGB color 

model in the 0-255 color range to YUV color model [15]. 

𝑌 = 0.299𝑅 + 0.587𝐺 + 0.114𝐵 (2) 

𝑈 = −0.169𝑅 − 0.331𝐺 + 0.5𝐵 + 128 (3) 

𝑉 = 0.5𝑅 − 0.419𝐺 − 0.081𝐵 + 128 (4) 

In this publication, conversion from the RGB color model 

to the YUV color model is performed on the CPU and the 

GPU, and the execution times are compared. Therefore, only 

RGB and YUV color models are covered in this section. 

E. Median Filter 

The median filter is an example of nonlinear noise reduction 

methods. The median can successfully reduce the noises while 

preserving the edges. Especially it is very effective at 

eliminating salt and pepper noise. In the median filter, the 

neighboring pixels are sorted according to the density value, 

and the median value becomes the new value of the center 

pixel [16]. Like the convolution process, the median filter 

operation is also suitable for parallel operation. Therefore, the 

median filter application implemented with the GPU is 

accelerated considerably. Figure 4 shows an example of 

median filter example. 

III. RESULTS 

In this section, we present experimental result of image 

processing algorithms on CPU and GPU environment. We 

have used a machine equipped with an Intel Core i7-3770 CPU 

with 8GB RAM. NVIDIA GeForce GTX 660 Ti is used as the 

graphics card. This GPU includes 7 streaming multiprocessor 

(SM) with 192 CUDA cores. Each SM has a fixed number of 

registers and shared memory space. The total memory space 

of GPU is 2GB and it is supported double precision floating-

point arithmetic.  

Four image processing applications are tested on CPU and 

GPU for execution time. First, the image convolution process 

is tested. Image convolution process has been tested with three 

different applications. These applications are given below. 

 Convolution with texture memory on GPU 

 Convolution with separable method on GPU 

 Convolution on CPU 

 

Fig. 4  Median filter example; Original Core Milky Way image (up); Result 

of median filter (down) 

As shown in the Table-1, the GPU version is about 45-190 

times faster than the CPU version. As the image size grows, 

the advantage of the GPU application arises. It is also seen 

that; texture memory can be access 2D data more quickly. 

Table 1. Time comparison of image convolution. 

Input Image CPU(ms) 
GPU Texture 

 (ms) 

GPU Separable 

(ms) 
Ratio 

256x256 1,82 0,04 0,04 45,50 

512x512 8,10 0,09 0,11 90,00 

1024x1024 34,54 0,24 0,37 143,92 

2048x2048 145,76 0,80 1,45 182,20 

4096x4096 587,54 3,10 5,72 189,53 

Second, the histogram equalization procedure is tested. 

Here, separate tests are performed on gray level and color 

images. As you can see from the Table-2, only 2x speedup can 

be achieved. CPU and GPU runtime are similar in low 

resolution images. As a result, too much acceleration cannot 

be achieved with histogram equalization on the GPU. It is 

thought that more speed increase can be achieved with the 

optimization operations 

Table 2. Time comparison of histogram equalization. 

Input 

Image 

CPU 

Gray* 

GPU 

Gray* 

CPU 

Color* 

GPU 

Color* 

Ratio 

Gray 

Ratio 

Color 

256x256 0,19 0,21 0,43 0,41 0,89 1,04 

512x512 0,74 0,59 2,09 1,91 1,25 1,09 

1024x1024 1,90 1,03 10,25 5,79 1,86 1,77 

2048x2048 7,74 3,18 43,77 21,24 2,43 2,06 

4096x4096 32,02 17,26 103,13 50,19 1,86 2,05 
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* (milliseconds) 

Third, color conversion has been tested using CPU and 

GPU. The process of conversion is the conversion from the 

RGB color model to the YUV color model. As seen in Table-

3, as the source image size increases, the achieved acceleration 

with the GPU increases. Note that the GPU calculation time 

does not change at 256x256, 512x512 and 1024x1024 image 

sizes. The reason is that, GPU capacity is not fully used in low-

resolution images. 

Table 3. Time comparison of color conversion. 

Input Image CPU (ms) GPU (ms) Ratio 

256x256 0,432 0,838 0,516 

512x512 1,432 0,865 1,656 

1024x1024 6,135 0,892 6,879 

2048x2048 23,822 1,865 12,774 

4096x4096 93,351 5,838 15,991 

Finally, the Median filter has been tested using CPU and 

GPU. The Median filter solution has been implemented with 

two different versions on GPU. These are implemented using 

shared memory and global memory. As seen in the results in 

Table-4, the GPU version is about 8-15 times faster than the 

CPU version. However, as seen from the results obtained, the 

speed increase cannot be achieved by using shared memory. 

Theoretically, with the use of shared memory, we can get 

better results, because we can access the memory area faster. 

It is thought that this result can be achieved with optimization 

processes. 

Table 4. Time comparison of median filter. 

Input Image CPU (ms) 
GPU Shared 

(ms) 

GPU Global 

(ms) 

Ratio 

256x256 14,824 2,176 1,824 8,129 

512x512 55,941 5,176 5,000 11,188 

1024x1024 246,191 15,824 17,647 13,951 

2048x2048 816,769 60,385 61,462 13,289 

4096x4096 3094,380 205,923 196,615 15,738 

IV. CONCLUSION 

The aim of this publication is to show that image processing 

applications are performed much faster using the GPU. Image 

processing applications can generally be implemented in 

pieces, so we can run image processing applications in parallel. 

Four different image processing algorithms have been chosen 

to show that image processing algorithms on the GPU work 

faster than the CPU.  

The first image processing algorithm is the image 

convolution algorithm. Largest speed increases are obtained in 

this application. if we do not take into account the data transfer 

between the host memory and the device memory, image 

convolution algorithms could be achieved 190x speedup. 

Color Conversion and median filter algorithms could be 

achieved 15x speedup with memory transfer. Only the 

histogram equalization algorithm cannot achieve a sufficient 

speed increase. As a future work, the authors are planning to 

optimize the histogram equalization algorithm. 
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Abstract – In this article, the influence of the use of three different bricks on the building heat performance is compared for use 

on wall surfaces as a building construction element. At the beginning of the analysis, the thermal analysis of the building was 

carried out for both bricks with different heat transfer coefficients. Within the scope of the analysis, depending on the building 

material used, changes in the total fuel cost were observed with the help of the Engineering Equations Solver (EES) program by 

changing the brick thickness at certain rates in both cases. As a result of these observations and analyzes, the choice of paper 

reinforced clay bricks instead of standard wall bricks has resulted in a significant reduction in fuel costs. Also, as a result of this 

work, the use of paper waste reinforced clay bricks instead of normal wall bricks as building materials will contribute to saving 

energy by reducing both production costs and recovering waste by recycling. 

 

Keywords – thermal insulation, clay brick, paper waste, thermal performance, fuel cost 

 

I. INTRODUCTION 

In parallel with the developments in the technology, the need 

for energy is also increasing continuously. In the world where 

resources are getting smaller, there are many studies to meet 

the growing need for energy. However, as long as energy 

saving and energy efficiency are not taken into consideration, 

the rapid depletion of energy resources will continue. 

Buildings are very important in terms of energy efficiency 

because they are the longest-lived and large-scale energy 

consumption in the economy sector. At the forefront of the 

fight against climate change by the EU and developed 

countries is the increase in energy efficiency in the buildings 

[1]. Because the energy consumption from the buildings is 

about one third of the total consumption. In addition, heat 

losses in the buildings occur through the wall surfaces. For this 

reason, in order to minimize the energy consumption caused 

by the buildings, the losses on the wall surfaces must be 

reduced to the minimum. This is possible by heat insulation in 

buildings. For this reason, thermal insulation is very important 

and various insulation materials and building materials with 

different heat transfer coefficients are used in insulation. 

Most of the insulation materials commonly used in building 

constructions consist of materials produced from non-

renewable sources. These materials, which generally consume 

high energy in their production, cause problems in the 

recycling stage after the end of life [2]. For this reason, the 

production and application of recycled building materials can 

both reduce energy demand and contribute to the environment. 

In addition, waste recycling covers a variety of areas of 

interest, from engineering to social life. This is inevitable for 

sustainable living in the world [3].  

Many works have been done within the context of insulation 

and building materials used in buildings. Soumia Hakkoum et 

al. [4] have produced clay bricks with good mechanical and 

thermal properties in order to increase thermal comfort and 

energy saving in the harsh climate conditions. The clay bricks 

prepared in this study were subjected to some mechanical and 

thermal tests. They set the percentage of sand of the brick to 

30% and the percentage of the fibers from 0% to 3%. As a 

result of these tests, they have been observed that the increase 

in the percentage of fibers contributes to the development of 

acceptable mechanical strength thermal properties.  

Mohammed Boukendil et al. [5] examined the effects of 

mortar joint thickness and emissivity in numerical simulation 

of double heat transfer via double cavity brick walls. In this 

context, numerically investigate the combined heat transfer 

with conductivity, natural convection and surface radiation in 

two-dimensional double hollow brick walls, including the air 

layer. As a result, they concluded that the use of grout grout 

equal to 1 cm is suitable to calculate the required thickness of 

hollow bricks combined. This is because they have come to the 

conclusion that the mortar thickness, the low emission rate of 

the building surfaces, will help the buildings reduce energy 

consumption. 

M. Sutcu et al. [6] examined the thermal performance of the 

bricks by the thermal behavior of clay bricks made of paper 

waste. They obtained the strength and thermal properties of 

different paper waste concentrations by laboratory tests. It has 

been observed that the thermal conductivity of the additive 

bricks decreases from 0.68 to 0.39 W/mK relative to the 

sample without additive. In addition, three different cavities, 

including radiation and convection in the brick holes, have 

been applied to nonlinear digital thermal analysis. In all cases 

analyzed, the reduction of the brick thermal conductivity to the 

minimum and the reduction of the radiation emissivity of the 
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surface of the recesses resulted in a decrease in the heat 

conductivity of the bricks. 

In this study, the energy costs associated with the use of 

paper waste reinforced clay brick as building materials were 

analyzed. In this study, three bricks with different transmission 

coefficients were used and the brick thickness was changed at 

certain rates and analyzed with the help of Engineering 

Equations Solver (EES) program. The properties of the bricks 

are described in detail in material and methods section. In the 

study, information was first given about the building to be 

analyzed. This sequence is followed by the bricks and 

properties to be used in the study, the method of calculation 

and the results achieved. 

II. MATERIALS AND METHOD 

A. Building to be analyzed at study 

The building to be analyzed in the study is located in the 

third degree day zone. The building has been constructed as 

exterior to exterior 10 m wide, 12 m long and 6 m high two 

storey. This building is shown in Figure 1. It is also known that 

the window area 20 m2 on the building and the outer door area 

2 m2. 

 

 
Figure 1. The building analyzed in the study 

B. Bricks and properties to be used in study 

In this study, three types of bricks were used. These ones 

standard wall bricks (k = 0.5 W/mK and k = 0.68 W/mK) and 

paper waste reinforced clay bricks (k = 0.39 W/mK ). Paper 

waste reinforced clay bricks have a rectangular section and the 

chemical composition of the bricks is as follows. %61.7 

SiO2, %15.7 Al2O3, %0.8 TiO2, %6.8 Fe2O3, %2.4 K2O, %2,1 

CaO, %2.3 MgO and %0.3 Na2O. The chemical composition 

of the recycled paper waste used in brick making is as 

follows: %6.4 SiO2, %4.1 Al2O3, %0.1 TiO2, %0.3 

Fe2O3, %0.1 K2O, %32.9 CaO, %1.5 MgO and %0.1 Na2O. 

From these values, it is stated that the minerals in the brick kiln 

contain a large number of quartz and clay minerals. Paper 

wastes mainly contain calcium carbonate, cellulose and a small 

amount of clay [6].  

C. Calculation method 

Providing thermal conditions in the inner environment is 

one of the most important functions of the buildings in terms 

of thermal comfort. The most important element in the 

provision of thermal condition is the building facade because 

it distinguishes the interior and the exterior environment from 

each other. Considering the energy problem arising from 

today's buildings, the use of minimum energy in the thermal 

comfort of building facades is of great importance [2]. For this 

reason, the main targets for heat insulation are to save energy 

and to minimize the cost.  

In this study, the insulation and related cost account for the 

sample building was analyzed with the Engineering Equation 

Solver (EES) program. In the calculations, heat losses from 

wall surfaces, reinforced concrete, ceilings, flooring, doors 

and windows in building were examined one by one. In 

addition, solar energy gains are calculated and the building’s 

annual heating energy requirement is achieved. In connection 

with all these losses and gains, the cost analysis of the fuel 

system used in the heating system of the building has been 

determined. All these calculations and results have been 

obtained by following the path. First of all, with the help of 

EES program, thermal insulation analysis was done by 

calculating all the heat losses and gains for the sample building 

where standard bricks were used as building element. The 

same process is then carried out for the same building with 

recycled paper waste and chalk brick; a yearly total heat loss, 

heat demand, solar acquisition rates and fuel costs have been 

analyzed. Finally, the brick thickness used was compared at d 

= 0.1 m - 0.25 m and the gains achieved in terms of energy and 

cost were determined when we used paper waste reinforced 

clay brick as building material.  

The general equations that form the basis of the analysis can 

be described as Eqs. 1- 3 [8] , 4-8 [7] and 9[9]. The amount of 

heat energy transferred from unit time can be calculated by the 

following equation: 

 

𝑄 =  
A .∆T

R
                                                                           (1) 

 

where Q, A, ΔT and R are  respectively, the unit temperature 

transient (Watt), the surface area through which heat is passed 

(m2), the temperature difference (℃ or K) and the thermal 

resistance (m2K/W). 

Total heat transfer coefficient can be defined as: 

 

U =  
1

R
                                                                                (2) 

 

where U and R are respectively, total heat transfer coefficient 

(W/m2K) and thermal resistance of the wall (m2K/W).  

 

R =  
1

hin
+ 

d1

𝑘1
+  

d2

𝑘2
+  

d3

𝑘3
+ ⋯ +

1

hout
                                (3) 

 

where hin and hout are respectively, surface heat transfer 

coefficient on inner and outer surfaces (W/m2K). d1-2-3 are  

represent the thickness of the structural component (m) and k 

is the thermal conductivity coefficient (W/m2K). 

 

The specific heat loss of the building can be defined as: 

 

H = HT + Hv                                                                  (4) 

 

where, H, HT , HV are respectively, total specific heat loss 

(W/K), heat loss through conduction and convection (W/K) 

and heat loss through ventilation (W/K).  

 

𝐻𝑇 =  ∑ 𝐴𝑈 + 𝐼𝑈𝚤                                                           (5) 

∑ AU =  UDAD +  UP AP + UK AK + 0.8 UTAT + 
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0.5UtAt + UdAd + 0.5 UdsAds                                        (6) 

 

where, UD, UP, UK, UT, Ut, UD, Uds, AD, Ap, AK, AT, At, Ad, Ads 

respectively, thermal conductivity coefficient of outer wall 

(W/m2K), window thermal conductivity coefficient (W/m2K), 

thermal conductivity coefficient of outer door (W/m2K), 

thermal conductivity coefficient of the ceiling (W/m2K), 

coefficient of thermal conductivity of the upholstery on the 

floor (W/m2K), coefficient of thermal conductivity of the floor 

in contact with the outside air (W/m2K), thermal conductivity 

coefficient of building components in contact with indoor 

environments at low temperatures (W/m2K), outside wall area 

(m2), window area (m2), outer door area (m2), ceiling area (m2), 

floor area (m2), outside air-contacting floor/upholstery area  

(m2), is the area of building elements that come into contact 

with indoor environments at low temperatures (m2). I is refers 

to the heat bridge length (m) and Uı is refers to the linear 

permeability of the heat bridge (W/mK). 

 

𝐻𝑉 =  𝜌. 𝑐. 𝑉′                                                                   (7) 

 

where ρ is unit volume of air (kg/m3), c is specific heat of the 

air (J/kgK) and V’ is volumetric air change (m3/h). 

 

The monthly average solar energy gain is calculated with 

the following equation: 

 

∅𝑎𝑦 =  ∑ 𝑟𝑖,𝑎𝑦  ×  𝑔𝑖,𝑎𝑦  ×  𝐼𝑖,𝑎𝑦  ×  𝐴İ                              (8) 

 

Where, ri,ay is i mean average shading factor of transparent 

surfaces in i direction, gi,ay is the solar energy transmission 

factor of the i-direction transparent elements, Ii,ay is monthly 

mean solar radiation intensity from vertical surfaces in i 

direction (W/m2) and Ai is total window area in the i direction 

(m2). 

 

    C = m. c                                                                            (9) 

 

Where C,m and c respectively, fuel cost (TL), the amount of 

fuel consumed per year (N.m3, kg or kWh) and unit price of 

fuel (TL/m3, TL/tonne or TL/kWh) . 

 

III. RESULTS 

In this section, the effect of using recycled paper waste and 

clay made from brick in the energy and cost analysis is realized 

according to TS 825 standard. The graphs resulting from the 

analysis are shown in this section. 

The change in one year natural gas fuel cost due to brick 

thickness is given in Figure 2. 

 

 
 Fig. 2. Change in natural gas fuel cost  due to brick thickness  

Here, the annual natural gas fuel cost is expressed in TL. As 

can be seen, when comparing according to the change of the 

brick thickness, the natural gas fuel cost corresponding to each 

thickness is less in clay bricks made of wastes. 

The change in cost of one year of coal due to brick thickness 

is shown in Fig 3. Here, the annual cost of coal is expressed in 

TL, and the coal used is lignite coal. When the use of  paper 

waste reinforced clay brick is preferred instead of normal wall 

brick, the reduction in coal fuel cost is very important. 

 

 Fig. 3. Change in coal fuel cost  due to brick thickness 

The change in electrical fuel cost, depending on the brick 

thickness, is shown in Fig 4. Here again, if paper waste 

reinforced clay brick are used as building material, the fuel 

savings to be obtained from the electricity fuel cost can be 

observed clearly. 
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Fig. 4. Change in electricity fuel cost  due to brick thickness  

 When three bricks are compared; the change in the cost of 

natural gas, coal and electricity is given in Figure 5. Here 

again, if paper waste reinforced clay brick are used as building 

material, has been found to be more profitable for all fuels. 

 

Fig. 5. Change in natural gas, coal and electricity fuel cost  due to brick 

thickness  

IV. DISCUSSION 

When all the results are evaluated, it is inevitable to achieve 

many advantages by using paper waste reinforced clay bricks 

for insulation. Depending on the use of paper waste reinforced 

clay bricks, instead of the standard wall bricks, respectively; it 

has been observed that the  natural gas fuel cost decreased by 

4.75%, coal fuel cost decreased by 4.76% and electric fuel cost 

decreased by 4.75%. So it seems clear that when this brick is 

preferred, it saves natural gas, coal and electric fuel costs. 

Moreover, this brick, which saves energy-related cost, is 

made of paper waste and clay instead of artificial material. 

Therefore, the use of these bricks has an important place in 

terms of recycling waste. This is crucial for the efficient use of 

energy and for the assessment of consumed resources. 

V. CONCLUSION 

In this study, fuel analysis was carried out by emphasizing 

the importance of thermal insulation of building materials used 

in construction. The main results of the study can be 

summarized as follows: 

- First, considering that about one-third of the heat losses 

originate from buildings, thermal insulation is crucial for 

energy conservation around the world. If  heat insulation is 

done using healthy insulation techniques, an important step 

will be taken to improve our country and world economy. 

- Building materials as well as insulation materials used 

in heat insulation are also very important. Because the 

correct insulation is achieved only when the insulation 

and building materials are correctly selected. 

- When it is preferred to use as paper waste reinforced 

clay brick building material which is expressed in the 

work, since it increases energy saving and reduces fuel 

cost compared to standard bricks, the conservation of 

energy has a valuable place in terms of cost.  

- Finally, if the thermal insulation and building materials 

used are derived from natural resources and waste, a 

major step will be taken towards becoming a society 

that is focused on using energy resources in the most 

effective way in the world that worries about the future. 
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Abstract –  
 

In the present study, energy and exergy analyses of a solar powered absorption refrigeration system are corried out by terms of 

the first and second laws of thermodynamics. NH3-H2O fluid couple is used in the system. The analyses are performed with the 

help of Engineering Equation Solver software program. Exergy destruction rate in each component, coefficient of performance 

and exergy efficiency of overall system are calculeted. In addition, effect of generator, evaporator and condenser temperatures 

are investigated on the system performance.  Maximum COP and exergy efficiency are determined to be 0.50 and 36%, 

respectively. It is observed that generator, evaporator and condenser temperatures significantly affect the system performance. 

 

Keywords – Energy, exergy, absorption refrigeration, NH3-H2O 

 

I. INTRODUCTION 

   With the rapid development of renewable energy in recent 

years, researches have increasingly focused on the 

development of absorption refrigeration systems(ARS). The 

absorption refrigeration system is a promising technology for 

refrigeration applications. The increasing price of electricity 

is the main reasons which lead to the adoption of renewable 

and sustainable energy sources, as solar and geothermal 

energy [1–3]. Compared with the compression refrigeration 

system, the absorption refrigeration system effectively 

reduces electricity consumption by consuming low-grade 

thermal energy, such as solar energy [4]. The absorption 

refrigeration systems are quite similar to the mechanical 

vapor compression refrigeration systems. The main 

advantages of the absorption refrigeration system are to 

evaluate that the cycle is used physico-chemical processes 

instead of mechanical processing, a thermal compressor is 

used instead of a mechanical compressor and heat energy is 

used instead of mechanical and electrical energy. With the 

advantages of the cycle, the use of waste heat energy in 

various industrial plants and by the way of the using of solar 

energy as an inexhaustible source of energy make energy 

consumption more economical nowadays. There are many 

studies concentrated on the evaluation of the performance in 

these kinds of systems in terms of the first and second law of 

the thermodynamics. 

 

Garousi et al. [5] made an thermodynamic analysis and 

comparison of combined ejector-absorption and single effect 

ARS. In this study the influence of the ejector on the 

performance of combined cycles is successfully investigated 

and compared to that of single effect cycles, utilizing the 

most recently published thermophysical property data of 

these solutions for enthalpy and entropy. Yiping et al. [6] 

carried out exergy analysis, parametric analysis and 

optimization for a novel combined power and ejector 

refrigeration cycle. Parameter optimization is achieved using 

exergy efficiency as the objective function by means of 

genetic algorithm. You-Rong et al. [7] proposed a novel 

combined-system driven by the low-grade waste heat using 

different refrigerants. The exergetic performance of a 

combined reheat regenerative vapor power cycle and LiBr 

based vapor absorption refrigeration (VARS) has been 

simulated in this study. Gogoi et al. [8] evaluated exergy 

based parametric analysis of a combined reheat regenerative 

thermal power plant and water-LiBr vapor ARS. Under 

partial refrigeration load, there is a linear relationship 

between the electricity output and the refrigeration capacity 

at a fixed work output from the turbine. The total irreversible 

loss decreases and the exergy efficiency increases with the 

decrease of the power ratio. 

 

Numerous analyses have been examined for exergy 

investigation of ARS. The result of this study can be used 

either for sizing a new refrigeration cycle or rating an 

existing system. In the present work, a mathematical model 

of ARS has been analyzed at various operating parameters. 

The exergy losses for all components are obtained from a 

mathematical model as calculated in EES. The COP and 

exergy efficiency are evaluated for each component of ARS. 

II. MATERIALS AND METHOD 

A. System Description 

    Figure 1 shows the schematic view of a simple absorption 

refrigeration system. It consists of an absorber, a pump, a 

generator and two pressure reducing valves and an 

evaporator. NH3-H2O fluid pairs are selected as working 

fluids in the absorption refrigeration cycle. In the absorption 

refrigeration cycle ammonia and water are used as the 

refrigerant and absorbent, respectively. The refrigerant is 

circulated in points 1, 2, 3 and 4, solution is circulated in 

points 5, 6, 7, 8, 9 and 10.  In this system, the low pressure 

ammonia vapour refrigerant leaving the evaporator enters the 

absorber, where it is absorbed by the cold water in the 
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absorber. The water has an ability to absorb a very large 

quantity of ammonia vapour. It is usually employed water 

cooling as some form of cooling arrangement in the absorber 

to remove the heat of solution, this is necessary in order to 

increase the absorption capacity of water and the strong 

solution formed in absorber is pumped to the generator by 
the pump. The pump increases the pressure of solution. The 

strong solution of ammonia in the generator is heated by 

some external source such as solar energy. During the heating 

process ammonia vapour is emitted from the solution at 

higher pressure and leaving behind the hot weak solution in 

the generator. The weak solution leaving the generator from 

point 10 to the absorber where they don’t dissolve and react 

with each other to form strong solution before, it releases 

some of its heat in the heat exchanger and enters to the 

pressure reducing valve where its heat and pressure decreases 

to the absorber level. Apart from that, the high pressure 

ammonia vapour leaving the generator from point 1 is 

condensed in the condenser to high pressure liquid ammonia 

thus liquid ammonia is passed to the expansion valve and to 

the evaporator and then vaporized working fluid in 

evaporator enters to the absorber. Thus, the cycle is 

completed. 

 

 
Figure 1- the schematic view of an absorption refrigeration 

system. 

B. Thermodynamic evaluation 

For carrying out thermodynamic analysis of the pro-posed 

Vapour Absorption Refrigeration system, following 

assumption are made: [9] 

No pressure changes except through the flow pump.  

1. At point1, 4 and 8, there is only Saturated Liquid.  

2. At point10, there is only Saturated Vapour.  

3. Pumping is isentropic. 

The absorption refrigeration system is considered as steady 

flow open-system and modeled based on the first and second 

laws of thermodynamics, and these laws are applied to each 

component in the system. 

C. Analysis Method 

Ammonia balance with the circulation rate and the 

continuity equation in the generator can be expressed as 

follows; 

 

 

Circulation ratio,  

      𝑓  =
𝑟𝑖𝑐ℎ 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑓𝑙𝑜𝑤
=

𝑚7

𝑚1
=

1−𝑋8

𝑋7− 𝑋8
                              (1)  

                                                                                                                        

𝑚7 = 𝑚8 + 𝑚1                                                               (2) 

Ammonia balance in generator 

𝑚7 × 𝑋7 = 𝑚8 𝑋8 + 𝑚1                                                 (3)  

                                                                                                           

𝑚7 : poor solution flow                                                                                                                                              

𝑋7  : poor solution concentration                                                                                                      

𝑋8  : rich solution concentration 

 

The general energy balance equation for an open system can 

be expressed as follows 

 

    

2

2

( 2 )

( 2 )

in in in

out out out

Q W m h V gz

Q W m h V gz

    

   
                  (4)                                                                   

The first and second term, Q̇ and Ẇ show energy transfer as 

heat and work, respectively. The third term indicates the 

energy transfer by mass where h shows enthalpy as the other 

show kinetic and potential energy, respectively. ṁ is the mass 

flow rate.  

 

, , ,

, , ,

heat in work in mass in

heat out work out mass out dest

Ex Ex Ex

Ex Ex Ex Ex

  

  
        (5) 

 

The absorption refrigeration system can be evaluated by 

taking into account of the energy input only by mass and 

work and those be calculated as follows, respectively. 

 

workEx W                  (6) 

                                                      

   0 0 0massEx m h h T s s                               (7) 

                                        

 

where, T and s represent temperature and entropy, 

respectively. 0 index indicates ambient conditions. Energy 

and exergy balance equations have been applied to each 

component in the system are illustrated in Table 2.  

 

Total exergy destruction for overall system can be calculated 

by sum of exergy destruction rates of all components (Eq.4)  

 

, ,dest tot dest kEx Ex               (8) 

 

The coefficient of the performance (COP) is an expression of 

the efficiency of a refrigeration system and can be described 

as a ratio of the refrigerating capacity generated by 

evaporator to the heat supplied to generator and electricity 

consumption of the pump 

 

 6 5 3 1

6 5 3 1

/( ) ( ) / ( )

( ) /( )

EV GE PU EV GE
COP Q Q W m h h m h h

h h h h

     

 
      (9)                                                  
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where EV, GE and PU show capacities of the evaporator, 

generator and pump, respectively. 

 

III. RESULTS AND DISCUSSION 

The calculation program was written in Engineering 

Equation Solver (EES) software. Table 1 shows the input 

parameters in order to carry out the energetic and exergetic 

analysis of the cycle. The calculated thermodynamic data at 

each point in the system are shown in Table 2. 

 

Table 1: Input parameters to the system  

 

Table 2: Data of ARS 

 

 

 

 

 

Fig 2 shows the effect of TG on COP, after 110°C the COP 

stays consistent with increase in generator temperature. The 

exergy efficiency of system increases up to 90°C but a further 

increase in the generator temperature makes that the exergy 

efficiency inclines a decreasing. 

 

 

 
Figure 2: Variation of COP and exergy efficiency with 

Generator Temperature 

 

Fig 3 shows the effect of TG on total exergy destruction 

rate, that presents the temperature of generator increases 

slightly when the total exergy destruction of the system 

decreases and then the total exergy destruction of the system 

stays consistent after 11kW. 

 

 
 Figure 3: Variation of Total exergy destruction rate with 

Generator Temperature 

 

Fig 4 shows the effect of TC on COP, the tendency of the 

graph indicates that the increase in condenser temperature up 

to 50°C and as the condenser temperature increases, the 

exergy efficiency of present system increases up to 42°C but 

a further increases in the condenser temperature makes that 

the exergy efficiency inclines an decreasing. Also, as the 

condenser temperature increases, COP of the system 

decreases. 

 

 

 

Parameters Values 

Evaporator temperature 5℃ 

Condenser temperature 40℃ 

Generator temperature 100℃ 

Absorber temperature 40℃ 

Inlet temperature to generator of therminol vp1 220℃ 

Inlet temperature to condenser of cooling water 25℃ 

Outlet temperature from condenser of cooling water 30℃ 

Inlet temperature to evaporator of water 20℃ 

Outlet temperature from evaporator of water 15℃ 

Inlet temperature to absorber of water 25℃ 

Outlet temperature from absorber of water 30℃ 

Subcooling and superheating temperature 5℃ 

Effectiveness of solution heat exchanger 50% 

Cooling capacity 20kW 

Ambient pressure 101.325 kPa 

Ambient temperature 25℃ 

 

Loc. Subs. 𝑚  
(kg/s) 

P 
(kPa) 

T(℃) h 
(kJ/kg) 

s 
(kJ/kg.K) 

e 
(kJ/kg) 

1 NH3 0.01794 1555 100 ℃ 1665 5.67 396.6 

2 NH3 0.01794 1555 35 ℃ 366.1 1.566 321 

3 NH3 0.01794 516 5 ℃ 366.1 1.598 311.5 

4 NH3 0.01794 516 10 ℃ 1481 5.605 231.5 

0 NH3 - 101.3 25 ℃ 1547 6.602 0 

5 Water 0.1073 516 40 ℃ -60.39 0.4374 -186.3 

6 Water 0.1073 1555 40.1℃ -59.11 0.4374 -185 

7 Water 0.1073 1555 65.3℃ 55.23 0.7885 -175.3 

8 Water 0.08934 1555 100℃ 219.8 1.247 -147.4 

9 Water 0.08934 1555 70.05℃ 82.52 0.8634 -170.3 

10 Water 0.08934 516 60.18℃ 82.52 0.8688 -171.9 

11 Water 1.114 101.3 25℃ 104.8 0.3669 0 

12 Water 1.114 101.3 30℃ 125.8 0.4365 0.1734 

13 Water 0.9562 101.3 20℃ 83.93 0.2962 0.1774 

14 Water 0.9562 101.3 15℃ 63.01 0.2242 0.7176 

15 Water 1.933 101.3 25℃ 104.8 0.3669 0 

16 Water 1.933 101.3 30℃ 125.8 0.4365 0.1734 

0 Water - 101.3 25℃ 104.8 0.3669 0 

17 Therminol 
VP1 

0.1454 600 220℃ 377.8 0.98 95.69 

18 Therminol 
VP1 

0.1454 600 60.85℃ 77.95 0.252 12.89 

0 Therminol 
VP1 

- 101.3 25℃ 20.1 0.1012 0 

 

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
0,2

0,24

0,28

0,32

0,36

0,4

0,44

0,48

0,52

0,56

0,6

0,2

0,22

0,24

0,26

0,28

0,3

0,32

0,34

0,36

0,38

0,4

TG [°C]
C

O
P

COPCOP

e
x
e
rg

y

exergyexergy

 

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TG [°C]

T
o

ta
l 
e

x
e

rg
y

 d
e

s
tr

u
c

ti
o

n
 r

a
te

 [
k

W
]

 

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 283



Ustaoglu et al., Energy and exergy analysis of an absorption refrigeration system, ISMSIT 2017, Tokat, Turkey 

 
Figure 4: Variation of COP and exergy efficiency with 

Condenser Temperature 

 

Fig 5 shows the effect of TE on COP that represents the 

change in evaporator temperature with respect to various 

COP and exergy efficiency. The COP of ARS varies between 

0.2 to 0.5 and the maximum value is obtained at higher 

evaporator temperature and both COP and exergetic 

efficiency increase with an increase of the heat. 

 

 
Figure 5: Variation of COP and exergy efficiency with 

Evaporator Temperature 

 

 
 

IV. CONCLUSION 

In this study, the first and second laws of thermodynamics are 

applied to an ammonia-water absorption refrigeration system. 

The thermodynamic analysis of the system is carried out by 

using EES. A program has been written for energy and 

exergy calculations of ARS. Exergy losses in each 

component and exergetic efficiency are also calculated. 

These results are very important in the improvement of 

absorption systems. It is observed that COP and exergy 

efficiency increase with an increment in generator and 

evaporator temperature and decrease together with the 

condenser temperature. Total exergy destruction rate remains 

almost consistent with a further generator and evaporator 

temperature, but it increases together with condenser 

temperature. 
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Abstract – In this paper, a thermal insulation analysis was carried out for a building using paper waste reinforced clay brick as 

building material. Firstly, the analysis was made using two different normal wall bricks as building material for the sample 

building. Later, the analysis was carried out for the reference paper waste reinforced clay brick, and the results of these two cases 

were compared. Within the scope of analysis, depending on the building material used, the brick thickness was changed at certain 

ratios for both cases, and changes due to thickness, specific heat loss and total heat need  were observed with Engineering 

Equation Solver (EES) program. As a result of these observations and analyzes, it was concluded that the use of paper waste 

reinforced clay brick instead of using two different standard wall bricks as building materials significantly reduced the total 

energy requirement. Moreover, the result of this study shows us that, since the use of bricks made of waste and brick instead of 

normal wall bricks as building material is produced from natural sources as well as contributing to recycling and associated 

energy saving; it is inevitable to contribute to a healthier insulation since it has both a low production cost and a lower heat 

transfer coefficient. 
Keywords – thermal insulation, clay brick, paper waste, thermal performance, energy performance 

I. INTRODUCTION 

In the world where energy demand is constantly increasing 

but resources are declining, the importance of energy 

production is crucial as well as the conservation and 

unconscious consumption of energy and its economic use. The 

vast majority of energy losses in the world stem from 

buildings. Energy efficiency and energy saving of buildings 

have been one of the most important issues mentioned in the 

world because they affect our comfort and our economy 

closely. Because the consumption of energy from buildings 

accounts for about 33% of the total energy consumed in 

Turkey and EU countries, and half of the losses occur from the 

wall surfaces of the buildings [1]. Although the heat losses 

from the walls can not be totally destroyed, it is possible to 

reduce the most. This can only be achieved by applying 

thermal insulation. For this reason, thermal insulation is very 

important and various insulation materials and building 

materials with different heat transfer coefficients are used in 

insulation. 

Insulation materials that have widespread use in building 

constructions are usually made up of materials that are not 

renewable sources. These materials, which generally require 

high energy consumption in production, lead to problems in 

the recycling stage after the end of its life [2]. Therefore, the 

development and implementation of recycled building 

materials can contribute to the minimization of environmental 

impacts of buildings, reducing both energy consumption 

during and after use of buildings. Moreover, recycling of waste 

is inevitable for sustainable life around the world, as it 

encompasses various areas of interest such as economy, 

environment, engineering and social life [3]. In this regard, 

many researches have been done within the context of the 

insulation materials used in the buildings. For example: 

M. Sutcu et al. [1] examined the thermal behaviors of hollow 

clay bricks made of paper waste and optimized the heat 

performance. By observing the strength and thermal properties 

of different paper waste concentrations by laboratory tests, it 

was observed that the thermal conductivity of the additive and 

microporous brick materials decreased from 0.68 W/mK to 

0.39 W/mK compared to the non-additive sample. It has also 

been applied to nonlinear numerical thermal analysis of three 

different cavities, including radiation and convection in brick 

holes. They concluded that the reduction of the material heat 

conductivities of the briquettes at all times analyzed and the 

reduction of the radiation emissivity of the surface of the 

recesses resulted in a decrease in the thermal conductivity of 

the bricks. 

A. K. Mandal et al. [4] investigated the suitability of 

insulation bricks made of fly ash and red sludge wastes for 

insulation. Within the scope of this study, they investigated the 

effect of ignition temperature and chip mix on the physical 

properties of bricks, depending on the changing waste rate, and 

observed that the high ignition temperature increased the 

strength of the bricks. As a result, they concluded that bricks 

made from these wastes were suitable for insulation in 

environments up to 600 ℃.  

A. N. Adazabra et al. [5] examined the feasibility of 

replacing clay materials with spent timber waste as an 

economical and sustainable building material by evaluating 

the technological properties of fired brick bars. In this context, 

they have mixed different amounts of raw shear wastes with 

raw clay materials and have made examinations by replacing 

5-20% of clay material with wasted timber waste. As a result 
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of the necessary reviews, they came to the conclusion that used 

shea wastes could be used as raw materials in the energy 

contribution to the construction brick, thus creating new road 

possibilities for economically sustainable use in the 

construction sector.   

This study is very important for the recovery of energy 

resources lost by energy efficiency and waste recycling as a 

result of using recycled paper waste and brick produced from 

clay as building material. In this study, three different bricks 

with different thicknesses and heat transfer coefficients were 

used as building elements for a sample building, and the 

thicknesses of these bricks were changed in d = 0.1m – 0.25m, 

and energy loss and energy need analysis related to these 

bricks were performed. In addition, the properties of these 

bricks are discussed in detail in the material and methods 

section. 

In the study, firstly information was given about the building 

to be analyzed. Later on, this sequence follows the bricks and 

properties to be used in the study, the calculation method and 

the results achieved. 

II. MATERIALS AND METHOD 

A. Building to be analyzed in the study 

    With reference to this study, the house have been built as 

a two floors masonry which located in the third degree day 

zone and ten meters wide from outside to outside, twelve 

meters long and height of six meters is shown in Figure 1. 

Also, window area  20 m2 on the building and exterior door 

area 2m2 

 
Fig. 1 . The building analyzed in the study 

 

B. Bricks and properties to be used in work 

  In this study, three different bricks for comparison were used 

for the application of a sample building as building material. 

The first two are the normal wall bricks, the other is the paper 

waste reinforced clay brick. Clay bricks are of rectangular 

section and are like the chemical composotion of these bricks: 

%61.7 SiO2, %15.7 Al2O3, %0.8 TiO2, %6.8 Fe2O3, %2.4 K2O, 

%2,1 CaO, %2.3 MgO and %0.3 Na2O. The chemical 

composition of the recycled paper waste used in brick making 

is as follows: %6.4 SiO2, %4.1 Al2O3, %0.1 TiO2, %0.3 Fe2O3, 

%0.1 K2O, %32.9 CaO, %1.5 MgO and %0.1 Na2O. As it is 

understood from the values, the minerals in the brick contain a 

lot of quartz and clay minerals. Paper wastes mainly contain 

calcium carbonate, cellulose and a small amount of clay [1]. 

C. Calculation method 

Providing thermal conditions is important for thermal 

comfort. To improve the thermal conditions, problems caused 

by building facades should be eliminated. In doing so, it is 

important to use minimum energy [2]. For this reason, it is 

necessary to observe the energy saving firstly when doing heat 

insulation. 

In this study, the insulation and related energy requirement 

for the sample building was made using the energy loss 

analysis Engineering Equations Solver (EES) program. Within 

the scope of the analysis, heat losses from wall surfaces, 

reinforced concrete, ceiling, floor, doors and windows were 

investigated individually. In addition, solar energy gains are 

calculated and the building's annual heating energy 

requirement is achieved. All these calculations and results 

have been obtained by following the path. First, with the help 

of EES program, thermal insulation analysis was done by 

calculating all the heat losses and gains for the sample building 

where standard brick was used as building element. The same 

process is then carried out for the same building with recycled 

paper waste reinforced clay brick; a yearly total heat loss, heat 

demand and solar acquisition rates have been analyzed. 

Finally, the brick thickness used was compared at d = 0.1 m - 

0.25 m and the gains achieved in terms of energy  were 

determined when were used paper waste reinforced clay brick 

as building material.  

The most general equations that form the basis of the 

analysis can be described as Eqs. 1- 3 [7] and 3-8 [6]. The 

amount of heat energy transferred from unit time can be 

calculated by the following equation: 

 

𝑄 =  
A .∆T

R
                                                                           (1) 

 

Where Q, A, ΔT and R are  respectively, the unit temperature 

transient (Watt), the surface area through which heat is passed 

(m2), the temperature difference (℃ or K) and the thermal 

resistance (m2K/W). 

Total heat transfer coefficient can be defined as: 

 

U =  
1

R
                                                                                (2) 

 

Where U and R are respectively, total heat transfer coefficient 

(W/m2K) and thermal resistance of the wall (m2K/W).  

 

R =  
1

hin
+ 

d1

𝑘1
+  

d2

𝑘2
+  

d3

𝑘3
+ ⋯ +

1

hout
                                (3) 

 

Where hin and hout are respectively, surface heat transfer 

coefficient on inner and outer surfaces (W/m2K). d1-2-3 are  

represent the thickness of the structural component (m) and k 

is the thermal conductivity coefficient (W/m2K). 

 

The specific heat loss of the building can be defined as: 

 

H = HT + Hv                                                                  (4) 

 

Where, H, HT , HV are respectively, total specific heat loss 

(W/K), heat loss through conduction and convection (W/K) 

and heat loss through ventilation (W/K).  

 

𝐻𝑇 =  ∑ 𝐴𝑈 + 𝐼𝑈𝚤                                                           (5) 
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∑ AU =  UDAD + UP AP + UK AK + 0.8 UTAT + 

0.5UtAt + UdAd + 0.5 UdsAds                                        (6) 

 

Where, UD, UP, UK, UT, Ut, UD, Uds, AD, Ap, AK, AT, At, Ad, Ads 

respectively, thermal conductivity coefficient of outer wall 

(W/m2K), window thermal conductivity coefficient (W/m2K), 

thermal conductivity coefficient of outer door (W/m2K), 

thermal conductivity coefficient of the ceiling (W/m2K), 

coefficient of thermal conductivity of the upholstery on the 

floor (W/m2K), coefficient of thermal conductivity of the floor 

in contact with the outside air (W/m2K), thermal conductivity 

coefficient of building components in contact with indoor 

environments at low temperatures (W/m2K), outside wall area 

(m2), window area (m2), outer door area (m2), ceiling area (m2), 

floor area (m2), outside air-contacting floor/upholstery area  

(m2), is the area of building elements that come into contact 

with indoor environments at low temperatures (m2). I is refers 

to the heat bridge length (m) and Uı is refers to the linear 

permeability of the heat bridge (W/mK). 

 

𝐻𝑉 =  𝜌. 𝑐. 𝑉′                                                                   (7) 

 

Where ρ is unit volume of air (kg/m3), c is specific heat of the 

air (J/kgK) and V’ is volumetric air change (m3/h). 

 

The monthly average solar energy gain is calculated with 

the following equation: 

 

∅𝑎𝑦 =  ∑ 𝑟𝑖,𝑎𝑦  ×  𝑔𝑖,𝑎𝑦  ×  𝐼𝑖,𝑎𝑦  ×  𝐴İ                              (8) 

 

Where, ri,ay is i mean average shading factor of transparent 

surfaces in i direction, gi,ay is the solar energy transmission 

factor of the i-direction transparent elements, Ii,ay is monthly 

mean solar radiation intensity from vertical surfaces in i 

direction (W/m2) and Ai is total window area in the i direction 

(m2). 

 

III. RESULTS 

In this section, the effect of using recycled paper waste 

reinforced clay brick made from thermal insulation in the 

energy analysis is realized according to TS 825 standard. The 

graphs resulting from the analysis are shown in this section. 

The variation of the specific heat loss due to the brick 

thickness is shown in Fig. 2, when a typical building uses 

normal wall bricks and paper wastes and brick bricks as 

building material.  

 

 
Fig. 2. Change in specific heat loss due to brick thickness 

This figure makes it clear that the specific heat loss is 

significantly reduced when the brick thickness is changed in 

an increasing direction. It is also observed that if we compare 

the three bricks at the same thickness by going out of the way, 

the clay brick made of paper waste is preferred as the building 

material of the building, it reduces the specific heat loss to a 

considerable extent. 

   Figure 3 shows the change in the total heat demand due to 

the brick thickness when clay bricks made of two different 

standard wall bricks and wastes are used in the context of 

building material. As can be seen, when clay bricks made of 

waste are used as building material, a significant reduction in 

the total heat requirement for one year is realized. 

 

Fig. 3. Change in total heat need due to brick thicknes 

IV. DISCUSSION 

It is inevitable that the brick made of waste and clay will 

have many advantages with the preference in heat insulation 

by going out from all the evaluations.  
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Instead of the normal wall bricks, depending on the use of  

brick made of waste and clay, in one year, approximately 

respectively; it has been observed that the specific heat loss  

decreased by 3.53% and the total heat need decreased by 

4.75%. In this context, the use of these bricks has reduced total 

heat loss by minimizing heat losses. 

This brick, which saves both energy and cost, will cost less 

than other bricks. Because this brick is made of waste materials 

and clay instead of artificial material. Therefore, the use of 

these bricks is also of great importance in order to restore 

wastes. This is an important place for the efficient use of 

energy and the recycling of wastes.  

 

V. CONCLUSION 

In this study, energy and cost analysis were carried out by 

emphasizing the importance of insulation of building materials 

used in buildings. The main results of the study can be 

summarized as follows: 

- First of all, thermal insulation is important in terms of 

reducing worldwide energy loss and ensuring energy 

savings. If the insulation is made using the right 

insulation techniques, depending on the area where the 

structures are located, it will be an important step for 

the improvement of our country and the world 

economy. 

- The properties of building materials are also very 

important if they are as important as the properties of 

thermal insulation materials used in thermal insulation 

techniques applied in buildings. Because, heat losses 

are also important in building materials. 

- When it is preferred to use as paper waste reinforced 

brick building material which is expressed in the study, 

it has an important place in terms of energy 

conservation because it increases energy saving. 

- Finally, as is the case in this study, if the thermal 

insulation material and construction material 

requirements are obtained and used from natural 

resources and recycled wastes, in the worrying world 

of the future, a major step will be taken towards 

becoming a society with a focus on recycling. 
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Özet – Günümüzde birçok alanda kullanılan Kablosuz Algılayıcı Ağlar genellikle açık alan uygulamalarında kullanıldıkları için 

dışarıdan gelen farklı saldırılara karşı korumasız durumda olabilirler. Ağı saldırılara karşı korumak ve verilerin güvenliğini 

sağlamak, Kablosuz Algılayıcı Ağlar için her zaman önemli bir odak noktası olmuştur.  İletişimi güvenli hale getirmek için, 

şifreleme algoritmaları ve veri şifreleme yöntemleri kullanılan yöntemlerden birisi olmuştur. Bu çalışmada da şifreleme 

algoritmalarından AES, RC5, TEA ve Shamir Sır Paylaşım algoritmalarının kablosuz ortamdaki performansları, şifreleme, şifre 

çözme, iletim süreleri, veri büyüklükleri ve harcadıkları enerji parametreleri temel alınarak karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışma 

sonucunda 5 farklı alanda karşılaştırılan algoritmalardan AES algoritması toplamda 3 farklı parametrede en başarılı olurken, 

Shamir ve RC5 algoritmaları ise 2’şer farlı parametrede en başarılı algoritmalar olmuştur. Buna karşın tüm parametreler göz 

önüne alındığında TEA algoritmasının diğer algoritmalara göre en başarısız algoritma konumundadır. Elde edilen verilere göre 

TEA algoritması karşılaştırılan 4 algoritma arasında kablosuz sensör ağlarına uygun olmayan algoritma olmuştur.  

 

Keywords – Kablosuz sensör ağları, şifreleme algoritmaları, AES, TEA, RC5, Shamir Sır Paylaşım Algoritması 

 

I. GİRİŞ 

Günümüzde hayatın dijitalleşmesi ile birçok verimiz 

internete veya dijital ortama taşınmaya başlandı. Günlük 

yaşamı dijitalleştiren teknoloji sayesinde artık 

konuşmalarımızı ve yazışmalarımızı da elektronik ortamda 

gerçekleştirmeye başladık. Elektronik olarak iletilen veya 

saklanan verilerin istenmeyen kişiler tarafından ele 

geçirilmemesi için farklı çözümler arandı. Bunun sonucu 

olarak veri gizleme yöntemlerinin kullanımı yaygınlaştı. 

Şifreleme ve veri gizleme algoritmaları hassas veya önemli 

verilerin güvenliğini sağlamak için kullanılan algoritmalardır. 

Şifreleme algoritmaları, açık metin (plain text) üzerinde çeşitli 

işlemler ve değiştirmeler yaparak açık metni şifreli metne 

(chipher text) dönüştürür. Bilgi güvenliği için yaygın olarak 

kullanılan birçok şifreleme algoritması vardır. Şifreleme 

algoritmaları simetrik anahtar ve asimetrik anahtar şifreleme 

olmak üzere iki gruba ayrılırlar. [1] 

Simetrik anahtar şifrelemesi, şifreleme ve şifre çözme 

işleminin aynı anahtar ile yapıldığı şifreleme işlemleridir. 

Geleneksel şifreleme olarak da bilinir.  Asimetrik şifreleme, 

bir adet açık anahtar (public key) bir tane de özel anahtar 

(private key) olmak üzere farklı anahtarlar kullanılarak yapılan 

şifrelemedir. Açık anahtar şifreleme olarak ta bilinir [1]. 

Bu çalışmanın diğer bölümlerinde yapılan önceki 

çalışmalara yer verilmiş, şifreleme algoritmaları ve kablosuz 

sensör ağları hakkında kısa bilgi verilmiş ve yapılan uygulama 

anlatılmıştır. Sonraki bölümde ise çalışmanın sonuçları 

açıklanmıştır. 

 

 

 

 

II. MATERYALLER VE YÖNTEM 

A. Önceki Çalışmalar 

Mahajan ve diğ. [2] çalışmalarında ağda iletişim yaparken 

verilerin güvenliğini sağlamak için kriptografiye 

odaklanmışlardır. Bu çalışmada [2] AES, DES ve RSA 

algoritmaları uygulanmış ve bu tekniklerin şifreleme ve şifre 

çözme anındaki zamanlarının analizlerine dayanan performans 

karşılaştırması yapmışlardır. 153, 196, 312 ve 868 KB’lık veri 

paketlerinde yapılan çalışmada şifreleme zamanlarına 

bakıldığında AES algoritmasının en hızlı, RSA algoritmasının 

ise en yavaş algoritma olduğu görülmüştür. Aynı paket 

boyutlarındaki şifre çözme işlemlerinde ise 153KB lık paket 

hariç tüm paketlerde DES algoritması en hızlı olurken 

153KB’lık pakette AES algoritması en hızlı çözen algoritma 

olmuştur. Tüm paketlerde ise RSA’nın en yavaş algoritma 

olduğu görülmüştür [2]. 

Luo ve diğ. [3] algoritmaların şifreleme ve şifre çözme 

süreleri ve kapladıkları kod boyutları üzerine yaptıkları 

çalışma, TEA algoritmasının hem en az yer kaplayan hem de 

en basit algoritma olduğunu göstermektedir. Ayrıca [3]’te 

TEA algoritmasının diğer algoritmalara göre en hızlı algoritma 

olduğu ortaya çıkmıştır. 

Kaps ve diğ. [4] AES ve SHA-1 algoritmalarının enerji 

gereksinimleri üzerine yaptıkları çalışmada SHA-1 

algoritmasının AES’e göre %10 daha fazla enerji tükettiğini 

göstermişlerdir. 

Alesia [5], 3DES ile AES algoritmalarının güvenlik ve 

performansları üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. Güvenlik 

söz konusu olduğunda AES’in pratik kullanımda kırılamaz 

olduğunu ve daha hızlı olduğunu söylemiştir. 
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Sasi ve diğ. [6] DES ve Blowfish algoritmalarını kullanarak 

yaptıkları çalışmada, algoritmaların çalışma süreleri ve 

tükettikleri pil kapasitesi üzerine incelemede bulunmuşlardır. 

Çalışmada [6], Blowfish algoritması daha kısa sürede işlemi 

yerine getirirken, tam pil kapasitesinin %85’i korunmuştur. 

Buna karşılık DES algoritmasında pilin %65 seviyesinde 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Mushtaque [7], çeşitli simetrik anahtar şifreleme 

algoritmalarının farklı parametrelere dayalı tam analizlerini 

sunmuştur. DES ve AES aynı bellek gereksinimine ihtiyaç 

duymasına karşın AES’in performansı DES’ten çok daha iyi 

çıkmıştır.  

Ramesh ve diğ [8] bilgi güvenliği için şifreleme 

algoritmalarının performans analizlerini yapmışlardır. DES, 

AES ve Blowfish algoritmalarının çalışma süresi ve uygulama 

ve işlem için gerekli bellek parametreleri üzerine araştırma 

yapmışlardır. Ve Blowfish algoritmasının en iyi performans 

gösteren algoritma olduğu açıklamışlardır. 

Zhang ve diğ. [9], yaptıkları çalışmada Kablosuz Algılayıcı 

Ağlardaki güvenli iletişimin enerji verimliliğine 

odaklanmışlardır. Ve sonuç olarak kablosuz algılayıcı ağlarda 

verileri şifrelemede akış şifreleme yerine blok şifreleme 

kullanmayı önermişlerdir.  

Alanazi ve diğ. [10] üç şifreleme algoritmasının (DES, 

3DES ve AES) karşılaştırmalı analizini yapmışlardır. 

Karşılaştırmada, anahtar uzunluğu, şifre türü, blok boyutu, 

güvenlik gibi dokuz farklı parametreyi hesaplamışlardır. Ve 

çalışma sonunda AES algoritmasının DES ve 3DES den daha 

iyi olduğu ortaya çıkmıştır.  

Mandal ve diğ. [11], çalışmalarında yaygın olarak 

kullanılan iki simetrik şifreleme algoritması olan DES ve AES 

algoritmalarını hafıza gereksinimi ve gerçekleşme süresi gibi 

parametreleri kullanarak karşılaştırmışlardır. Ve AES 

algoritmasının daha kullanılabilir bir algoritma olduğunu 

söylemişlerdir. 

B. Şifreleme Algoritmaları 

i. TEA (Tiny Encryption Algorithm) 

TEA minimum hafıza alanı ve maksimum hız hedeflenerek 

oluşturulmuş bir şifreleme algoritmasıdır. Karışık cebirsel 

işlemleri kullanan ve Feistel türü bir şifreleme yapan bir 

algoritmadır [12]. Gömülü sistemlerdeki yüksek performansı, 

gerçekleme kolaylığı, hızlı olması, düşük enerji tüketimine 

imkan vermesi, düşük masraflı olması ve güvenli olması hafif 

(lightweight) olması özelliği ile TEA gömülü sistem 

tasarımlarına oldukça uygundur [13]. 

ii. RC5 Algoritması 

Modern şifreleme algoritmaları sınıfında yer alan RC5 

algoritması, birçok donanım ile çalışabilmesi ve tüm 

mikroişlemcilerde yer alan ilkel matematiksel işlemleri 

kullanıyor olmasından dolayı kendisine avantajlar 

sağlamaktadır.  16, 32 ve 64 bit kelime uzunlukları ile 

çalışabilen RC5, değişken boyutlu anahtar uzunluğu ve döngü 

sayısı sayesinde de kırılması zor şifreleme üretilmesine de 

imkân tanımaktadır. [14] 

iii. Shamir Sır Paylaşım Algoritması 

 Adi Shamir tarafından 1979 yılında yapılan çalışma, sır 

paylaşımı konusunda yapılan ilk çalışma olmuştur [15]. Sır 

paylaşım algoritmalarının genel yapısı, bir sırrın birden çok 

kişi tarafından saklanmasıdır. Shamir Sır Paylaşım algoritması 

polinom tabanlı olup rastgele seçilmiş parametreler üzerine 

kurulmuştur. n ve t parametreleri sırası ile pay sayısını ve kaç 

adet pay bir araya gelirse sır değerinin yeniden elde 

edilebileceğini ifade eden parametrelerdir.  

C. Kablosuz Sensör Ağları 

Kablosuz Algılayıcı Ağlar güvenlik, afetlere müdahale, 

savaş gözetimi, üretim otomasyonu, sağlık ve çevre koruma 

gibi alanlarda gerçekleştirilen uygulamalarda sıklıkla 

kullanılmaktadır. Bahsedilen uygulamaların tamamı hem 

güvenli hem de güvenilir veri iletimi gerektirmektedir. 

KAA’lar (WSN) genellikle ad-hoc ağlardır ve sınırlı güç, 

hafıza ve bant genişliğine sahiptirler. 

Kablosuz algılayıcı ağlar çok sayıda algılayıcı düğümlerin 

bir araya gelmesi ile oluşur. Her bir algılayıcı düğüm etraftan 

topladığı bilgiyi bir sonraki düğüme veya baz istasyonuna 

iletir. Baz istasyonuna iletilen veriler merkez tarafından 

alınarak değerlendirme ve analizlere tabi tutulurlar. Algılama, 

işleme, iletişim ve güç ünitelerinden oluşan algılayıcı düğüm 

ve bunların birleşmesi ile oluşmuş bir kablosuz algılayıcı ağ 

yapısı şekil 1’de [16] verilmiştir. 

 

Fig. 1  Örnek bir kablosuz sensör ağı  

D. Uygulama 

Bu çalışmada 4 şifreleme algoritmasının kablosuz algılayıcı 

ağlar üzerindeki performansları karşılaştırılmıştır. Bu amaçla 

AES, TEA, RC5 ve Shamir Sır Paylaşım algoritmaları, 

şifreleme ve şifre çözme süreleri, şifreleme işlemi sonrası 

oluşan veri büyüklükleri, iletim süreleri ve harcadıkları enerji 

bakımından incelenmiştir. 

Algoritmaları karşılaştırabilmek için kablosuz alıcı ve 

vericiden oluşan bir kablosuz ağ ortamı hazırlanmıştır. 

Hazırlanan kablosuz ortam, veri gönderebilmek için bir adet 

verici modül ve gelen sinyalleri yakalayabilmek için bir adet 

de alıcı modülden meydana gelmektedir. Sensörlerden alınan 

verilerin iletimini temsilen 1, 2, 4, 8, 32 ve 64 KB’lık örnek 

veriler oluşturulmuştur. Ve tüm testler bu örnek veriler 

üzerinde gerçekleştirilmiştir.  

Oluşturulan kablosuz ortam şekil 2’de de gösterildiği gibi 

aşağıdaki bileşenlerden meydana gelmektedir. 

• 2 adet Arduino Mega 2560 kart 

• 2 adet xBee modül 

• 2 adet xBee Explorer kart 

• Bazı elektronik bileşenler 
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Fig. 2  Kablosuz iletişim ortamını kurmak için kullanılan malzemeler  

xBee modüllerinin alıcı veya verici uç olarak 

çalışabilmeleri için öncelikle buna göre ayarlanmaları 

gerekmektedir. xBee modülleri bilgisayara bağlanır ve XCTU 

programı kullanılarak bir tanesi alıcı bir tanesi de gönderici 

modül olarak ayarlanır. XCTU kullanılarak xBee modüllerinin 

CH, ID ve CE parametreleri alıcı ve verici olacak şekilde 

değiştirilmiştir. Şekil 3’de verileri toplayan ve veri gönderen 

modüller gösterilmiştir. Şekil 4’te ise oluşturulan kablosuz 

ortam yer almaktadır.  

i. Şifreleme Süreleri: AES, TEA, RC5 ve Shamir Sır Paylaşım 

algoritmalarının 1, 2, 4, 8, 16, 32 ve 64 KB boyutundaki veriler 

kullanılarak yapılan şifreleme testleri sonucunda elde edilen 

şifreleme süreleri tablo 1’de verilmiştir. Elde edilen süreler 

değerlendirildiğinde 4 algoritma içerisinde en hızlısının 

Shamir Sır Paylaşım algoritması olduğu tespit edilmiştir. Buna 

karşılık TEA algoritması şifreleme süreleri açısından en yavaş 

algoritma olmuştur. Şifreleme testleri sonucunda elde edilen 

sürelerin grafiksel gösterimi şekil 5’te verilmiştir. 

. 

Fig. 3 Gönderici ve alıcı modüller 

 

 

Fig. 4 Kablosuz ortam 

Tablo 1. Şifreleme Süreleri 

 1KB 2KB 4KB 8KB 16KB 32KB 64KB 

AES 166 333 664 1328 2655 5310 10620 

TEA 698 1397 2792 5586 11171 22340 44680 

RC5 212 425 851 1702 3404 6808 13615 

Shamir 5 10 19 38 75 149 299 

. 

ii. Oluşan Şifreli Veri Büyüklükleri: Şifreleme işlemleri farklı 

algoritmalar kullanılarak aynı veriler üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Şifreleme işleminden sonra, şifresiz veri 

ile şifreli verinin büyüklükleri arasında farklılıklar olduğu 

gözlemlenmiştir. AES ve RC5 algoritmalarında şifresiz metin 

ile şifreli metnin kapladığı boyutlar eşitken, Shamir 

algoritması 3 kat daha büyük, TEA algoritması ise 4 kat daha 

büyük şifreli metin üretmiştir. 128 byte’lık şifresiz verinin 

şifrelendikten sonra kapladığı alan tablo 2’de verilmiştir 

 

 

Fig. 5 Algoritmaların şifreleme sürelerinin grafiksel gösterimleri 

iii. Şifre Çözme Süreleri: Örnek veriler şifrelenip kablosuz 

olarak iletilir ve alıcı modül tarafından alınır. Alınan şifreli 

metin üzerinde şifre çözme işlemleri uygulanmıştır. AES, 

TEA, RC5 ve Shamir Sır Paylaşım algoritmalarının 1, 2, 4, 8, 

16, 32 ve 64 KB’lık verileri şifreledikten sonra yeniden bu 

şifreli metinleri çözmeleri için geçen süreler hesaplanmıştır. 
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Tablo 2. Şifresiz ve şifreli veri boyutları 

 Veri Boyutu Şifrelenmiş Veri Boyutu 

AES 128 byte 128 byte 

TEA 128 byte 512 byte 

RC5 128 byte 128 byte 

Shamir 128  byte 384 byte 

 

Şifreli metinlerin veri büyüklükleri, AES ve RC5’e göre TEA 

algoritmasında 4 kat, Shamir Sır Paylaşım algoritmasında 3 

kat fazladır. Çözme süreleri hesaplanırken bu veri boyutları 

dikkate alınmıştır. Şifrelemede olduğu gibi, şifreleri çözme 

işleminde de Shamir Sır Paylaşım algoritması en kısa sürede 

tamamlanan algoritma olmuştur. Benzer şekilde TEA 

algoritması da en uzun sürede çözen algoritmadır. Shamir Sır 

Paylaşım algoritmasının çözmesi gereken veri boyutu diğer 

algoritmalara göre fazla olmasına rağmen en kısa sürede çözen 

algoritmadır. Şifre çözme süreleri tablo 3’te verilmiştir. 

Hesaplanan sürelerin grafiksel gösterimleri ise şekil 6’te yer 

almaktadır. 

Tablo 3. Şifre çözme süreleri 

 1KB 2KB 4KB 8KB 16KB 32KB 64KB 

AES 219 438 876 1753 3505 7009 14018 

TEA 637 1274 2547 5092 10185 20369 40739 

RC5 230 462 924 1847 3695 7389 14779 

Shamir 56 111 222 443 887 1772 3545 

 

 

 

Fig. 6 Algoritmaların şifre çözme sürelerinin grafiksel gösterimleri 

iv. İletim Süreleri: Şifrelenen metinler gönderici modülden 

alıcı modüle iletilmektedir. Bunun için de xBee kullanılmıştır. 

Gönderilen veriler metin bazlı veriler olduğu için her bir 

algoritma için ortak bir gönderim alt yapısı oluşturulmuş ve 

yine farklı veri büyüklüklerinde gönderim süreleri test 

edilmiştir. Verilerin gönderimi byte’lar seviyesinde 

yapılmıştır ve her 128 byte’lık veriden sonra 330ms bekleme 

süresi eklenmiştir. Bekleme süresi ekleyerek gönderilen 

verilerin karşı taraftan doğru bir şekilde alınması 

amaçlanmıştır.  

Gönderim süreleri doğrudan algoritmalara bağlı değildir. 

Bu nedenle sadece veri boyutları ve verileri gönderirken 

harcanan süreler hesaplanmıştır. 

Tablo 4. Farklı boyutlardaki verilerin iletim süreleri 

Veri Boyutu (KB) İletim Süresi (ms) 

1 2833 

2 5998 

4 12326 

8 24984 

16 50299 

24 75652 

32 100930 

 

v. Harcanan Enerji: Şifreleme, iletim ve şifre çözme işlemleri 

sırasında çekilen akım değerleri ölçülmüş ve algoritmalardan 

hangisinin daha fazla hangisinin daha az güç harcadığı tespit 

edilmiştir. Boş durumda bekleyen Arduino kartlar 0.07A akım 

çekerken bunlara xBee bağlandığı zaman çekilen akım 

değerleri 0.014A’ya çıkmıştır. 3 işlem (şifreleme, iletme, şifre 

çözme) sonrasında en uzun sürede işlem yapan algoritma en 

çok güç harcayan, en kısa sürede işlem yapan algoritma ise en 

az güç harcayan algoritma olmuştur. 

Aşağıdaki tabloda (tablo 5) 8KB’lık örnek veri için 

hesaplanan şifreleme, iletme ve şifre çözme süreleri ve bu 

sürelerin toplamı verilmiştir. Hesaplanan sürelerin grafiksel 

gösterimleri şekil 7’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 5. Algoritmaların şifreleme, iletme ve şifre çözme işlemleri için 

harcadıkları toplam süreler 

 Şifreleme 

Süresi (ms) 

İletim Süresi 

(ms) 

Çözme 

Süresi (ms) 

Toplam 

Süre (ms) 

AES 1328 24984 1753 28065 

TEA 5586 100930 5092 111608 

RC5 1702 24984 1847 28533 

Shamir 38 75652 443 76133 
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Fig. 7 Toplam sürelerin grafiksel gösterimleri 

III. BULGULAR 

Bu çalışmada, veri güvenliği için kullanılan şifreleme 

algoritmalarının performansları karşılaştırılmıştır. AES, RC5, 

TEA ve Shamir Sır Paylaşım algoritmalarının şifreleme 

süreleri, şifre çözme süreleri, veri büyüklükleri, iletim süreleri 

ve harcadıkları enerji hesaplanmıştır. Sonuçların tutarlı olması 

için eş değer ortam ve veriler hazırlanmıştır.  

Yapılan testler sonucunda kullanılan algoritmaların 

şifreleme ve şifre çözme süreleri birbirlerinden farklı 

çıkmıştır. Bununla beraber şifreleme işleminden sonra ortaya 

çıkan şifreli metin boyutları da farklıdır. Art arda 

gerçekleştirilen şifreleme, iletme ve çözme sürelerinin toplamı 

değerlendirildiğinde en hızlı çalışan algoritmanın AES 

algoritması olduğu görülmüştür. AES algoritmasını sırası ile 

RC5, Shamir Sır Paylaşım ve TEA algoritmaları takip etmiştir.  

xBee modülü çalışırken çekilen akım sabit olduğu için en 

kısa sürede işlemi tamamlayan algoritma en az enerji harcayan 

algoritma (AES) olurken, en uzun sürede işlemini tamamlayan 

algoritma ise en çok enerji harcayan algoritma (TEA) 

olmuştur.  

IV. TARTIŞMA 

Şifreleme ve şifre çözme adımlarında en başarılı algoritma 

Shamir Sır Paylaşım algoritmasıdır. Bu çalışmada Shamir 

algoritması için pay değeri 4, sır değerini yeniden 

oluşturabilmek için 3 eşik değeri referans alınarak yapılmıştır. 

Pay ve eşik değerlerini artırmak güvenliği artıracaktır fakat 

harcanan enerji ve işlem süreleri üzerinde olumsuz etki 

yapacaktır. Çalışma ile ilgili yapılan önceki çalışmalarda da 

olduğu gibi AES algoritması en başarılı algoritma olmuştur. 

V. SONUÇ 

Toplam süre ve harcanan enerjiye göre AES algoritmasının 

4 algoritma arasında ki en uygun algoritma ve TEA 

algoritmasının ise seçilen algoritmalar arasındaki en verimsiz 

algoritma olduğu belirlenmiştir. Buna karşın TEA algoritması, 

diğer algoritmalarla karşılaştırıldığında kod karmaşıklığı 

açısından en sade algoritma durumdadır.  
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Özet – TİG ve Lazer kaynak ile kaynaklanan galvanize çelik plakaların ayrı ayrı mikroyapı ve mekanik özellikleri 

incelenmiştir ve iki kaynak yöntemi arasındaki farklılıklar incelenmiştir. Hangi kaynak yöntemi ile daha iyi sonuçlara 

ulaşıldığına bakılmıştır. Böylelikle galvanize çeliğe uygulanabilecek kaynak çeşitleriyle ilgili daha geniş bilgilere sahip 

olunmuştur. Paslanmayı önleyici "yüzey koruma" yöntemlerinden biri "çinko kaplama" dır. Galvanizleme ismi de verilen bu 

yöntem ile çeliğin yüzeyi paslanmaya karşı etkili bir şekilde korunmuş olur. Galvanizlemede ince bir çinko tabakası, elektro 

galvaniz, sprey, sıcak daldırma vb. yöntemler ile çelik yüzeyine tatbik edilir. TİG kaynağı elektrik arkın kaynak parçası ve 

tungsten elektrot arasında yanarak füzyon gücü ortaya çıkartan bir elektrik ark kaynak işlemidir. Bu yöntemde, kaynak arkı, 

erimeyen bir tungsten elektrot ile iş parçası arasında gerçekleşmektedir. Ark, elektrot ve erimiş banyo havanın tesirinden bir 

argon veya helyum atmosferi ile korunmaktadır. Galvanize çelik plakaları birleştirmek için önce TİG kaynağı kullanılmıştır. 

Mikro yapı incelemesi için optik mikroskop ve mukavemet ölçmek için Vickers sertlik cihazı kullanmıştır. Diğer kullanılan 

kaynak yöntemi ise Nd:YAG lazer kaynağıdır. Neodimyum-YAG katı-hal lazeri aktif ortam olarak endüstriyel bir kristal 

kullanır ve 1,06 mikron dalga boyunda bir ışık üretir. Yaklaşık olarak 100 W’ tan 4 kW’ a kadar olan ışın güçleriyle çalışabilir. 

Nd:YAG katı-hal lazerlerinin ortalama güçleri, CO2  gazı lazerlerine göre daha düşük olmalarına rağmen 10 kW’ lık kısa 

süreli darbeler gerçekleştirebilirler. En büyük avantajı, ürettikleri lazer ışınının dalga boyundan dolayı, enerjinin fiber optik bir 

kablo içinden iletilmesi sayesinde kontrolün oldukça kolaylaşmasıdır.  Lazer kaynakla birleştirilen levhalar da mikro yapı ve  

mekanik özellikler açısından incelenmiştir.  İlk önce TİG kaynağı ile birleştirilen çelik levhalarımızın mikro yapısını ve 

mukavemetini inceledik. Daha sonra lazer kaynakla birleştirilen levhaları optik mikroskopta ve sertlik cihazında inceledik. İki 

kaynak uygulamasından elde ettiğimiz mikro yapı görüntülerini ve mukavemetleri karşılaştırıp yorumladık. 

 

Anahtar Kelimeler – TİG kaynak, Lazer kaynak, mikroyapı, mukavemet, galvanize çelik 

 

Abstract – The microstructure and mechanical properties of galvanized steel plates originating from TIG and Laser welding 

will be examined and differences between the two welding methods will be revealed. It will be learned which method of 

welding will lead to better results. This will have a wider knowledge of the types of welding that can be applied to galvanized 

steel and will contribute to the literature. One of the anti-rust "surface protection" methods is "zinc coating". With this method 

of galvanizing, the steel surface is effectively protected against corrosion. A thin layer of zinc in galvanizing, electro 

galvanizing, spraying, hot dipping and so on. applied to the steel surface by these methods. The TIG welding is an electric arc 

welding process in which the electric arc generates a fusion force between the source and the tungsten electrode. In this 

method, the welding arc takes place between the workpiece and a tungsten electrode that does not melt. The arc, the electrode 

and the molten bath are protected by an atmosphere of argon or helium under the influence of air. We used the TIG source to 

join the galvanized steel plates. We used an optical microscope to examine the microstructure and a Vickers hardness tester to 

measure strength. Another welding  method is the Nd: YAG laser welding. The Neodynium-YAG solid-state laser uses an 

industrial crystal as the active medium and produces a light of 1.06 micron wavelength. It can operate with beam powers from 

about 100W to 3kW. Although the average powers of Nd: YAG solid-state lasers are lower than those of CO2 gas lasers, they 

can perform short kicks of 10 kW. The 1kW Nd: YAG laser machine was designed to operate the laser beam at 4mm thickness 

at 0.3m / min. can do it quickly. The greatest advantage is that it is very easy to control due to the fact that the energy is 

transmitted through a fiber optic cable because of the wavelength of the laser beam it produces. We used an optical microscope 

and a hardness device in the plates joined by laser welding. First, we examined the microstructure and strength of steel plates 

we joined with TIG welding. We then examined the plates attached to the laser welding in the optical microscope and the 

hardness device. We compared and interpreted the microstructure images and strengths obtained from the two welding 

applications. 

Keywords – TIG welding, laser welding, microstructure, strength, galvanized steel 
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I. GİRİŞ 

Kaynaklı birleştirmelerde kullanılan yöntemin seçiminde, 

ekonomiklik, kalite, otomasyon ve zamandan tasarruf gibi 

özelliklere dikkat edilmektedir. Özellikle kaynaklı birleştirme 

için gerekli olan teknolojik özellikler (statik ve dinamik 

mukavemet, şekil değiştirme kabiliyeti, korozyona 

dayanıklılık), ön tavlama, ara tavlama ve son tavlama 

şartlarının yanı sıra şekil ve boyut gibi konstrüktif 

büzülmeler, kendini çekmeler, çarpılmalar ve kaynak yerine 

ulaşma gibi şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Bununla birlikte yöntemin uygulama tekniği bakımından 

yatırım maliyeti, işletme ve sarf malzeme giderleri, enerji ve 

bakım giderleri, ilave metal seçimi ve kullanımının 

uygunluğu gibi özelliklere sahip olması istenir.  

  TİG kaynak yöntemi yüksek bir kaynak hızı 

sağlaması ,verilen ısının belirli bir bölgeye tesir etmesi, ısı 

distorsiyonlarının azlığı ,mekanik özelliklerin iyi 

korunması ,temiz kaynak dikişlerinin elde edilmesi ,kaynak 

işlemi bitiminde temizliğe ihtiyaç duyulmaması, kolay bir 

şekilde mekanize edilmesi gibi üstünlükleri sayesinde uygun 

kaynak koşullarını sağlamaktadır. Endüstriyel uygulamada 

ise hemen hemen her türlü malzemenin (alüminyum, nikel, 

nikel alaşımları, paslanmaz çelik ince malzemeler…v b ) 

birleştirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Galvanizleme, çatı oluk malzemelerinde, tel hatlarında, 

hatta New York’ta Brooklyn köprüsünde yüz yılı aşkın bir 

zamandır çelik yüzeyine çinko kaplama yöntemi olarak 

kullanılmaktadır. Galvanizli çeliklerin kaynağı aslında 

kaplamasız çeliklerin kaynağından pek farklı değildir. Ancak 

çinkonun düşük ergime derecesine ve düşük buharlaşma 

sıcaklığına sahip olması galvanizli çeliklerin kaynağında 

çinkonun yanarak kaynak bölgesinde hem gözeneğe hem de 

çinkosuzlaşmaya sebep olmaktadır. Bu çalışmada, metalik 

kaplama yöntemlerinden sıcak daldırma ile galvanizleme ve 

çinko kaplama tavı yapılarak elde edilen galvanize çeliğin 

TİG kaynak yöntemiyle kaynaklandıktan sonra mikroyapısı 

ve sertlikleri incelenmiştir. Aynı şekilde uygulaması son 

zamanlarda artan ve geliştirilmiş özelliklere sahip olan lazer 

kaynak ile galvanize çelikler birleştirilip incelenmiştirler. 

II. MALZEME VE METOT 

 

A. Sıcak Daldırma Galvanizleme  

 

Demir ve çelik malzemelerin erimiş çinko banyosuna 

daldırılarak yüzeyine çinko ve çinko bileşikleri içeren 

koruyucu bir kaplama oluşturma işlemidir. Bu koruyucu 

kaplama genellikle birkaç tabakadan meydana gelmektedir 

(bkz. Şekil 1). Ana metale yakın olanlar, demir-çinko 

bileşiklerinden meydana gelmektedir. Üst üste yer alan bu 

tabakaların en dışında tamamen çinkodan meydana gelen bir 

katman bulunmaktadır. Galvanizleme, kaplamayı oluşturan 

tabakaların  karmaşık yapısını, kimyasal kompozisyonunu, 

fiziksel ve mekanik özelliklerini büyük ölçüde değiştirerek 

kimyasal aktivite, difüzyon ve sonradan soğuma gibi 

özelliklerini etkiler. Kaplama kompozisyonu, banyo sıcaklığı, 

daldırma süresi, soğutma veya sonradan ısıtmada yapılan 

küçük değişiklikler, kaplamanın görünümünü ve özelliklerini 

önemli derecede etkilemektedir. Sıcak daldırma galvanize 

kaplamalar çelik imalat cinsi malzemelerin üzerine 

yapılmaktadır[1]. 

 

 
Şek. 1 %0.40 Si içeren çelik üzerine galvaniz kaplamanın mikroskop 

altındaki görüntüsü[1]. 

 

Galvanize kaplamalar demir ve çelik esas metalleri 

üzerine, korozyona karşı koruyucu bir tabaka elde etmek için 

yapılmaktadır. Sıcak daldırma galvanize kaplamanın  önemli 

uygulama alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

a) Güç üretim tesisleri, petrokimya tesisleri, ısı 

değiştiriciler, soğutma bobinleri, elektrik dağıtım kuleleri ve 

direklerindeki yapı çelikleri,  

b) Elektrik kablo boruları, kıvrımlı çelik borular ve 

dirsekler, 

c) Soğutma kuleleri için takviye çelikleri, mimari amaçlı 

beton üstü kaplamaları, klorüre maruz kalan köprü yüzeyleri, 

d) Direk hattı donanımları ve demiryolu elektrik tesisatı, 

e) Otoyol kenarlarındaki koruyucu bariyerler, yüksek 

aydınlatma tesisatları, işaret köprüsü yapıları, 

f) Liman kazıkları ve rayları, 

g) Izgara, merdiven ve güvenlik kafesleri. 

     

     Sıcak daldırma galvaniz, kule ve uzun ömürlü, dayanıklı 

cıvata imalatında  yaygın olarak kullanılmaktadır. Kısacası 

sıcak daldırma galvanize çinko kaplama çeliğin havada, 

toprakta veya suda korozyona maruz kaldığı durumlarda 

standart, etkili ve ekonomik bir koruma yöntemidir. 

   Sıcak daldırma galvanize kaplamanın faydaları şunlardır: 

a) Demir ile karşılaştırıldığında çinkonun korozyona 

uğrama hızı oldukça yavaşlamaktadır, 

b) Elektrolitik koruma sağlar, 

c) Çinko kaplama ve alttaki demir-çinko alaşım tabakaları 

dayanıklılık ve sağlamlık sağlar, 

d) Gerekli olduğu durumlarda çinko kaplamanın 

boyanması daha ucuza mal olur ve daha dayanıklıdır, arazi 

koşulları ve hafif endüstriyel koşullarda genellikle 15-25 yıl 

bakım gerektirmez[1]. 

B. TİG Kaynağı 

Kaynak yönteminin adının açılımı ‘Tungsten İnert Gaz’dır. 

Kaynak, bu kelimelerin baş harfleri ile anılır. Almancada 

tungsten metaline volfram denildiği için WIG olarak da ismi 

anılmaktadır. TIG kaynak yönteminde ergimeyen tungsten 

elektrot ile kaynak edilen parça arasında elektrik arkı 

oluşturulur. Kaynak banyosu bir nozülden gönderilen argon 

veya helyum gazları tarafından korunmaktadır. Kaynak 

yönteminde kullanılan tungsten elektrot erirken, kaynak 

yapılacak metal de aynı anda eriyerek metallerin 

birleştirilmesi sağlanmaktadır. Gerekli görüldüğü zamanlarda 
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ana metale benzeyen yapıdaki  çubuk şeklinde  ilave metal 

kullanılarak kaynak işlemi gerçekleştirilebilir[2]. 

 

 

Şek. 2  TİG kaynak yönteminin şematik görterimi[2]. 

TİG kaynağında ark, tungsten elektrot ile parça arasında 

serbestçe yanan koruyucu gaz argon, helyum veya bunların 

karışımından oluşmaktadır. Enerji üretecinin bir kutbu 

tungsten elektrota diğeri parçaya bağlı şekildedir. Ark, sadece 

bir elektrik iletkeni ve ark taşıyıcısı olan tungsten elektrot ile 

parça arasında oluşmaktadır. İlave metal, kural olarak akım 

yüklenmemiştir. Kaynak bölgesine yandan veya önden elle 

ya da bir aparatla sevk edilir. Torç ile kaynak makinesi, gaz 

tüpü ve soğutma suyu ile bağlantıları değişik kalınlıktaki 

kablolar ve hortumlar ile sağlanmaktadır. Torçta, her çaptaki 

tungsten elektrot için tutucu kovanı bulunmaktadır ve torç 

ucuna koruyucu gaz nozülü takılır[2]. 

 

 

Şek.3 TIG kaynak bölgesi[2]. 

TİG kaynağının avantajları şu şekildedir;  

 Yüksek kaynak hızı, 

 Verilen ısının belirli bir bölgeye tesir etmesi, 

 Isı distorsiyonlarının azlığı, 

 Mekanik özelliklerin iyi korunması, 

 Temiz kaynak dikişlerinin elde edilmesi, 

 Kaynak işlemi bitiminde temizliğe ihtiyaç 

duyulmaması, 

 Kolay bir şekilde mekanize edilmesidir. 

TİG kaynağının dezavantajları ise şu şekildedir; 

 Tungsten elektrotun kaynak dikişine karışması, 

 Oksit kalıntıları, 

 Gözenek oluşumu, 

 Yetersiz erime, 

 Uç krater çatlaklarının oluşmasıdır[2]. 

 

C. Lazer Işın Kaynağı Yöntemi 

Cihaz parçalarının sürekli olarak küçülmesi, birleştirme 

tekniklerinin daha küçük boyutlarda yayılmasını gerekli hale 

getirmektedir. Küçük boyutlardaki parçaların kullanıldığı 

imalat alanlarında, klasik kaynak yöntemleri (elektrik direnç 

kaynağı hariç ) kesinlikle kullanılamaz. Lazer ışını ile kaynak 

bir seri özel üstünlükleriyle kendini göstermektedir. Lazer 

kaynağın diğer uygulamalara göre üstünlükleri şöyledir; Bir 

kaç mikron mertebesindeki iyi odaklanabilirlik kabiliyeti ve 

yüksek güç yoğunluğundan dolayı Tungsten ( Wolfram) gibi 

yüksek sıcaklıkta eriyen metaller rahatlıkla eritilebilmektedir. 

Kaynak süresi olarak metalurjik iç yapı değişimlerinin 

oluşumu önlenecek ve yüksek üretim hızlarına erişilebilecek 

şekilde, noktasal bağlantılar için bir kaç ms yeterli 

olmaktadır. Lazer ışını temassız çalışır ve iş parçasının 

istenmeyen alaşımlanması ve distorsiyonu önlenmiş olur. 

Lazer ışını üretiminde, koruyucu gaz kullanılması ve bir 

vakum ortamı gerekmediğinden, özellikle seri imalat için 

maliyet, çalışma hızı bakımından önemli üstünlükleri ortaya 

çıkmaktadır[3]. 

Lazer kaynağının çalışma prensibi şu şekildedir;         

Kaynaklanacak iş parçası üzerinde merkez noktası hedef 

alınmaktadır. Yüzeyde, ışık enerjisi ısıl enerjiye 

çevrilmektedir. İş parçasının yüzeyi erimeye başlar ve 

yoğunlaştırılmış enerji, ısının tesiri altındaki bölge(ITAB) 

gelişmeden önce erimeyi ve birleşmeyi sağlar. Piyasada 

kullanılan lazer ışın kaynağı (LW) makineleri, vakumda 

çalışan elektron ışın kaynağı gibi enerji yoğunlukları üretme 

kapasitesindedirler. Lazer ışını atmosferden geçerken 

elektron ışınına göre düşük bir oranda emilmekte veya 

özümsenmektedir. Aynı zamanda açık havada kaynak 

yapılabilmektedir. Kaynak için en çok kullanılan lazerler Nd-

YAG (katı hal) tipi ve CO2 sürekli çıkış tipidir. Bir titanyum  

kaynağı kirlenme ve gevrekleşmenin önlenmesi için 

atmosferden korunmalıdır. Titanyumun elektron ışın 

kaynağında oluşan süreksizlikler lazer ışın kaynağında da 

görülebilmektedir. Lazer ışın kaynaklarının mikro yapıları ve 

mekanik özellikleri kaynak ve ITAB ana metale göre daha 

yüksek çekme dayanımları göstermektedir fakat çentik darbe 

enerjileri (Dinamik toklukları) düşüktür[4]. 

 Kaynak için, ışın enerjisi iş parçasının buharlaşma 

sıcaklığının altında tutulmalıdır. Delik delme ve kesme 

işlemlerinde buharlaştırma gerekmektedir. İş parçasına nüfuz 

etme, iletilen ısıya bağlı olduğu için kaynaklanacak 

malzemelerin kalınlıkları genelde 0.8 inch’in altındadır 

(gelişmiş lazerlerle artık 8-10 mm kalınlıklara kadar kaynak 

yapılabiliyor). Gaz (karbondioksit, helyum, neon, vb.) ya da 

diğer lazer kaynakları olsun, tüm lazer ışın kaynaklarının 

işlevi temelde yoğun ışık, elektrik, elektron ışınları, 

kimyasallar, vb.lerinin kullanılması ve doğal ve uyarılmış 

fotonların bırakılmasıyla atomların uyarılması prensiplerine 

dayanır. Merceklerin odaklanmalarının rolü bu işlemde çok 

önemlidir çünkü ışın enerjisini 0.005 inch ve daha düşük 

çaplardaki odak noktalarına yoğunlaştırır[5]. 
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D. ND:Yag Lazerleri 

 

         Neodimyum-YAG katı-hal  lazeri aktif ortam olarak 

endüstriyel bir kristal kullanmaktır. Yaklaşık olarak 

100W’tan 3kW’a kadar olan ışın güçleriyle 

çalışabilmektedir. Nd:YAG katı-hal lazerlerinin ortalama 

güçleri, CO2 gazı lazerlerine göre daha düşük olmalarına 

rağmen 10kW’lık kısa süreli darbeler 

gerçekleştirebilmektedirler. 1kW’lık Nd:YAG lazer 

makinası, 4mm kalınlıktaki çeliğin alın kaynağını 

0.3m/dak. hızla yapabilir. En büyük avantajı, ürettikleri 

lazer ışınının dalga boyundan dolayı, enerjinin fiber optik 

bir kablo içinden iletilmesi sayesinde kontrolün oldukça 

kolaylaşmasıdır[5].Dalga boyu 1064 nm’dir .Bu dalga 

boyu elektromanyetik spektrumun kızıl ötesi ve iyonize 

olmayan bölümündedir. İyonize olmaması nedeniyle 

dokularda karsinojenik ve mutojenik bir etki 

olmamaktadır. Başlangıçta Nd:YAG lazerler büyük 

patolojik olguların eksizyonunda kullanılmış olmasına 

karşın direkt kontaklı iletim sistemi olan fiber optik 

kabloların geliştirilmesiyle yalnızca kesme değil, aynı 

zamanda steril etme ve örtme işlemleri de çok düşük 

güçlerde yapılabilir hale gelmiştir[6]. 

 

E. Deneyin Yapılışı 

 

Elimizde bulunan 2 mm kalınlığındaki galvanize çelik 

plakalara TİG ve Nd:Yag lazer kaynakla birleştirme 

işlemi uygulanmıştır. Nd:Yag lazer kaynak işlemi 

sırasında 1470 Watt güç kullanılmış, odak uzaklığı olarak 

0’ dan 15 ve 20 mm üzeri işlem yapılmıştır.  

  

Tablo 1. TİG Kaynağı için kullanılan Parametreler 

Akış Hızı 6-7 L/dk 

Akım Ayarı 60-70 A 

Kullanılan Gaz Argon 

Gaz Ayarı 1.2 L 

Metal-Parça Arasındaki Açı 20° 

 

Kaynaklanan plakalar önce kesme cihazında bakalit 

kalıplama cihazına sığabilecek boyutlarda kesilmiştir. Hem 

lazer hem de TİG kaynaklı plakalardan  numuneler 

kesilmiştir. 

 

 
Şek 4. a ) TİG kaynaklı numune b) Lazer kaynaklı numuneler 

 

     Küçük parçalara kesilen numuneler bakalitle 

kalıplandıktan sonar önce zımparalama daha sonra parlatma 

işlemi uygulanmıştır. En son dağlama işlemi yapılmıştır.  

Dağlama Çözeltisi olarak 20ml etanol+20ml hidrolik asit+1gr 

bakır klorür dihidrat karışım çözeltisi kullanılmıştır. 

 

 
Şek. 5 Dağlama işlemi için kullanılan çözelti 

 

Dağlama işleminden sonra numunelerin mikroyapıları 

optik mikroskopta incelenmiştir. 

III. SONUÇLAR 

TİG ve Lazer ile kaynaklanan galvanize çelik 

plakalarımızdan aldığımız numunelerin optik mikroskop 

görüntüleri Şek.6’da gösterilmiştir. 

 

 
 

 
 

  
Şek.6 Kaynaklanmış numunelerin mikroyapı görüntüleri 

A)TİG Kaynaklı-ana metal(20X),B)TİG Kaynaklı-ITAB ve 

ana metal bölgesi(5X), C)TİG kaynaklı-ITAB ve kaynak 

bölgesi(5X), D)Lazer kaynaklı-ana metal(20X), E)Lazer 

kaynaklı-kaynak bölgesi ve ITAB(5X), F)Lazer kaynaklı-

kaynak bölgesi, ana metal ve ITAB(5X) 
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    Şek.6.(A,C)den görüldüğü gibi TİG kaynakla birleştirilmiş 

çelikte poroziteler meydana gelmiştir. Lazer kaynakla 

birleştirilen çeliğin daha düzgün ve homojen bir yapıya sahip 

olduğunu Şek.6.(F)de net olarak görebilmekteyiz. Ayrıca 

Şek.4’den de TİG kaynağı ile yakın odak mesafesi ile 

birleştirilen plakaların düzgün bir kaynak yapısına sahip 

olmadığını fakat aynı kalınlıktaki plakaların lazer kaynak ile 

düzgün ve hatasız bir şekilde birleştirildiklerini 

görebilmekteyiz. Lazer kaynak yöntemiyle birleştirilen 

galvanize çeliğin ITAB(Isı Tesiri Altındaki Bölge)’da 

düzgün, çatlaksız, kaynak hataları olmayan bir görünüm 

olması bize kaynak işleminin düzgün gerçekleştiğini 

göstermektedir.  

    Şek.6(C,F)’de görüldüğü gibi hem TİG kaynaklı hem de 

lazer kaynaklı numunelerde ITAB’ da aşırı tane irileşmesi 

söz konusu değildir. Bu da bize her iki kaynaklı 

birleştirmelerinde tokluk ve şekil değiştirme kabiliyetlerinde 

olumsuz etki olmadığını göstermektedir. Kaynak ve ısı tesiri 

altındaki bölgelerde oluşan martenzitik dönüşümler o 

bölgelerdeki sertliği ana metale göre artırmaktadırlar. 

Yaptığımız incelemeye göre Lazer kaynakla birleştirilen 

galvanize çelikte daha düzgün bir kaynak bölgesi elde 

edilmiştir ve mikro yapı incelemeleri de yapıda hata 

olmadığını ve sağlam bir birleşme olduğunu göstermektedir. 
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Özet - Bu çalışmada doğalgaz borularının kaynaklanabilirliğinin tespiti için API 5L X52 kalite 21,3 mm (1/2 inç) yarıçapında 

2,8 mm et kalınlığına sahip borular 100 mm boyutlarında kesilmiş ve kaynak ağzı açılmıştır. Kaynak ağzı açılmış olan 

numuneler oksigaz, elektrik ark ve MAG (Gaz altı ) kaynak yöntemleriyle kaynaklanmıştır. Kaynak işlemleri; kaynak 

bölgesine silisyum karbür (SiC)  takviyesi yapılarak uygulanmıştır. Farklı kaynak yöntemleriyle SiC takviyeli olarak 

birleştirilen parçalardan mikroyapı, sertlik, çekme ve yorulma deney numuneleri standartlara göre çıkartılmıştır. Standartlara 

uygun hazırlanan deney numunelerine testler uygulanmış ve sonuçları incelenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde en yüksek akma 

dayanımı rutil elektrotla ve SiC takviyesi yapılan örtülü elektrik ark kaynağı ile yapılan birleştirmede ölçülmüştür. Bütün 

kaynak yöntemleri ile elde edilen birleştirmeler incelendiğinde SiC katılarak kaynaklama işlemi yapılan numunelerde akma 

gerilmesi, çekme gerilmesi ve % uzama değerlerinde yüksek miktarlarda artış olduğu gözlenmiştir. SiC katılarak yapılan 

birleştirmelerin yorulma ve sertlik sonuçlarına bakıldığında yorulma değerlerinin ve sertliklerinin de arttığı tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler –API5L X52, Kaynak, Mekanik Özellikler, SiC 

 

Abstract –In this study, to determine the weldability of natural gas pipes, pipes with API 5L X52 quality 21.3 mm (1/2 inch) 

radius and 2.8 mm wall thickness were cut in 100 mm dimensions and welded open. The welded openings are welded with 

oxygas, electric arc and MAG (under gas) welding methods. Welding operations; was applied to the source region in two 

different ways with silicon carbide (SiC) reinforcement in the welding region. Microstructure, hardness, tensile and fatigue test 

specimens were extracted from the parts joined with SiC reinforced by different welding methods according to the standards. 

Tests were applied to the specimens prepared according to the standards and the results were examined. When the results are 

examined, the highest yield strength is measured by combining with a rutile electrode and a sheathed electric arc weld made of 

SiC reinforcement. When the welded joints obtained by all the welding methods were examined, it was observed that the 

samples subjected to welding by adding SiC had higher yield stress, tensile stress and higher % elongation values. When 

fatigue and hardness results of joints made by adding SiC are examined, fatigue values and hardnesses of SiC additive bonded 

joints are found to increase with respect to additionally bonded joints. 

 
Keywords –API5L X52, Welding, Mechanical Properties, SiC 

 

I. GİRİŞ  

Doğalgaz, kullanım alanı olarak çok geniş bir alana 

sahiptir. Doğalgaz, kömür ve petrolden sonra dünyada en çok 

tüketilen yakıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğalgazın 

dünyada kullanılan yakıtların üçüncüsü olmasının sebebi çok 

kolay taşınabilmesi, depolandığında kayıp ya da bozulmaya 

uğramaması ve çevreye çok az zarar vermesidir. Dolayısıyla, 

doğalgazın tüketimi Avrupa ülkelerinde gittikçe artmaktadır. 

Doğal gaz tüketimini sağlayan ülkeler ABD, Meksika, 

Kanada, Japonya, Güney Kore, Almanya, İtalya, Türkiye, 

Fransa, Birleşik Krallık (UK) ve İspanya’ dır. Üretim 

bakımından büyüyen ve gelişen ülkeler sırasıyla; ABD, 

Rusya, İran, Norveç, Katar, Kanada, Çin, Suudi 

Arabistan’dır. Bu sıralanmış ülkeler küresel üretimi % 62,4 

olarak tespit edilmiştir [1]. Doğalgazın taşınması mevcut 

boru şebekelerinin kullanımına uygundur. Doğalgaz enerji 

altyapısı etkili olduğundan, kaynaktan çıkarılıp taşınmasında 

doğalgaz boruları uygun seçilmelidir. Güvenli ve ekonomik 

olması dikkate alınmalıdır [2]. Boru hatları tüketimi büyük 

olan ve devamlı kullanılan sıvıların ve gazların (petrol, su, 

doğalgaz gibi) uzun mesafelere transfer edilmesinde dünya 

çapında kullanılan en yaygın yöntemdir ([3]-[6]).  Çağımız 

endüstrisinin vazgeçilmez malzemeleri arasına giren bu 

boruların kullanılması onların birleştirilmesini 

gerektirmektedir. Birleştirme yöntemi olarak kolaylığı, pratik 

olması, güvenli ve ekonomik olması sebebiyle kaynaklı 

birleştirme seçilmektedir ([7]-[9]). API 5L X52 çelik tipik 

petrol sektöründe gaz ve yakıt iletimi için boru hatlarında 

kullanılan yaygın bir malzeme olarak karşımıza gelmektedir 

[10]. API standardına göre X52 gibi psi olarak minimum 

akma dayanımını gösterir. Bu gösterimde akma dayanımı 

52.000 psi olan malzeme anlaşılır ([11], [12]). X52 tipi 

çelikler günümüz endüstrisinin vazgeçilmez malzemeleri 

arasına giren, yüksek akma mukavemetleri ve toklukları 

nedeni ile kullanımı giderek artan önemli bir çelik gurubunu 

oluşturmaktadır. Bu çeliklerin kaynağında karşılaşılabilecek 

sorunların en önemlisi ısı tesiri altındaki bölgede (ITAB) 

oluşabilecek sertleşme eğilimidir. Bu çeliklerin ısı tesiri 

altındaki bölgesinde yüksek karbonlu martenzit ve östenitten 

oluşan mikro boyutta adacıklar oluşabilmektedir [13]. Bu 

oluşuma doğrudan tesir eden soğuma hızı en etkin faktör 

olmaktadır. Ti, B gibi mikro alaşım elementlerinin ısı tesiri 

altındaki bölgenin tokluğu üzerine etkisi, çeliğin karbon 
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eşdeğeri ile ilişkili olup iyi bir tokluk için uygun bir karbon 

eşdeğerliği aralığı vardır ([14], [15]). 

Kaynakta silisyum, ancak çok yüksek miktarda bulunması 

halinde zararlıdır (manganez oranı yükseltilirse silisyumunki 

de artırılabilir); % 0,7'den itibaren, ergitme kaynaklarında 

önlem alınmazsa silisyum oksiti, kolaylıkla gözenek ve 

çatlaklar ortaya çıkar. Alaşımsız elektrod çekirdekleri kaide 

olarak çok az silisyum içerirler. Burada da silisyum 

manganez oranı önemlidir. Tekabül eden miktarda karbon ve 

manganez bulunmaması halinde % 0,15 -0,5 oranında 

silisyum, gözenek teşekkülü bakımından kritiktir. Gözenekler 

ya karbon oksidinden veya silisyumun örtü rutubeti veya 

örtüde (bulunan maddelerin yanmasından meydana çıkan 

gazlarla reaksiyon haline girmesinden ileri gelir. Bildiğimiz 

gibi bazik elektrotlar bunda istisna teşkil ederler [16]. 

Bu çalışmada; endüstride doğalgaz boru hatlarında 

kaynaklı imal edilip geniş yelpazede tercih edilen API 5L 

X52 kalite çeliklerin oksigaz, rutil elektrotla ark kaynağı, 

MAG yöntemleri ile kaynak edilirken SiC etkisi 

araştırılmıştır. Bu amaçla farklı kaynak yöntemleri ile SiC 

katkılı ve katkısız yapılan birleştirmelerin mekanik 

özelliklerinden çekme ve yorulma dayanımı tespit edilerek 

sertlik dağılımı belirlenmiştir. Ayrıca birleştirmelerin 

metalografik incelemesi yapılarak, mikroyapı mekanik 

özellik ilişkisi belirlenmiştir.  

II. DENEYSEL MALZEME VE METOT  

A. Deneysel Çalışmada Kullanılan Malzeme 

Çalışmada X52 doğalgaz çelik borusu kullanılmıştır. X52 

doğalgaz çelik boruya ait spektro analiz sonucu Tablo 1’ de; 

bu çelik borunun ferrit ve perlit oranları Tablo 2’ de 

verilmiştir.  

 
Tablo 1.  X52 Doğalgaz Çelik Boruya Ait Spektro Analiz Sonuçları. 

AP5L 

X52 

C Mn Si Nb Cu 

0,106 0,91 0,24 0,020 0,021 

V P S Cr Al 

0,001

7 

0,01

3 

0,00

7 

0,017 0,039 

 

Tablo 2. X52 Çeliklerin Ortalama, Ferrit ve Perlit Oranları. 

Çelik Tipi Ferrit Oranı (%) Perlit Oranı (%) 

X52 83,5 16,5 ± 6 

B. Deney Numunelerinin Kaynak İçin Hazırlanması ve 

Birleştirilmesi 

Çalışmada ½ inç dış çapa sahip 2.80 mm et kalınlığındaki 

borular 100 mm boyutlarında kesilmiş ve daha sonra 

karışmaması için aşağıda Tablo 3’ deki koşullarda ve 

markalama işlemi yapılarak Oksigaz, Örtülü elektrot ark ve 

MAG yöntemleriyle kaynatılmıştır. 

Tüm numunelerin boru uçlarına kaynak ağzı açılmış daha 

sonra boruların iç ve dış kısmında 5 cm’ lik bir mesafede 

yüzey temizliği yapılmıştır. 1 numaralı numune oksijen ve 

asetilen gazı kullanılarak Oksigaz kaynağıyla tek pasoda 

kaynaklanmıştır. 2 ve 3 no’ lu numuneler kaynatılmadan önce 

115 A’ de ve 900’ lik açılarla 4 yerinden puntalama işlemi 

yapılmıştır. Daha sonra soğutulup cürufları kırılıp sonrasında 

tek pasoda kaynatılmışlardır. 4 no’ lu numuneler ise CO2 gazı 

kullanılarak 115 A de 1,5 m/s tel çekme hızında 90o’lik açı 

ile 4 yerinden puntalanmıştır. Puntalar tamamen 

temizlendikten sonra tek pasoda kaynatılmıştır. SiC takviyesi 

yapılırken; 2 gr Selülozik vernik ile 2 gr SiC karıştırılmış ve 

fırça ile kaynak ağzı açılan yere sürülerek uygulanmıştır.  
 

Tablo 3. Numunelerin Markalanması ve Kaynak Koşulları. 

Malzeme 

No 

Kaynak 

Yöntemi 
İlave Metal 

Bileşik 

Elementi 

Akım 

Şiddeti 

1 Oksigaz 
 2 mm Çelik 

Tel 

2
g

r 
S

el
ü

lo
zi

k
 v

er
n
ik

  

+
 

 2
 g

r 
S

iC
 

--- 

2 EAK 
 3,25 Rutil 

Elektrot 
115 A 

3 EAK 
 3,25 

Selülozik 

Elektrot 

115 A 

4 MAG 
 1 mm Çelik 

Tel 
126 A 

Her numune kaynaktan sonra kaynak bölgeleri tel fırça 

yardımıyla tamamen temizlenmiştir. Çalışmada kaynaklanmış 

numunelerin görünümü aşağıda Şekil 1’ de verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Kaynaklanmış doğalgaz borularına ait resim. 

 

C. Birleştirmelere Uygulanan Mekanik Testler ve 

Metalografik İncelemeler 

Birleştirmelerden standart çekme numuneleri 

hazırlanmıştır. Çekme deneyi INSTRON 8801 model çekme 

test cihazında tek eksende, 2 mm/dak çekme hızında ve sabit 

sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir. Deneysel hataları minimize 

edebilmek amacıyla her bir şart için 3 deney numunesi test 

edilmiştir. Çalışmada, ayrıca kaynaklı boruların yorulma 

dayanım sınırını tespit edebilmek için standartlarına uygun 

olarak yorulma numunesi hazırlanarak yorulma deneyi 

uygulanmıştır. Yorulma deneyinde Instron 8801 Model 

Çekme deneyi cihazı kullanılmıştır. Bu çalışmada amaç farklı 

kaynak yöntemleri ile kaynatılan numunelerin kaynak 

bölgelerinde oluşan sertliği incelemektir. Bu nedenle 

mikroyapı için hazırlanmış numunenin kaynak bölgelerinden 

Mettest- HT- RSR marka ve model sertlik cihazı ile sertlik 

değerleri ölçülmüştür.  

Metalografik inceleme numuneleri ise kaynak ilerleme 

yönüne dik olacak konumda klasik metalografi inceleme 

yöntemindeki sıralama takip edilerek hazırlanmıştır. 

Zımparalama işlemlerinde Met-Kon marka zımparalama 

makinesi ve 80-120-240-320-400-600-800-1000-1200 gridlik 

zımparalar kullanılmıştır. Daha sonra parlatma aşamasında 

çuha bezi kullanılmıştır. Parlatılan numuneler asit 

çözeltisinde dağlanmıştır. Metalografik incelemelerde 

Olympus marka Bx60 Model, alttan ve üstten aydınlatmalı 

mikroskop kullanılmıştır. 

III.  SONUÇLAR 

A. Mekanik Özellik Test Sonuçları 

Standardına göre test edilen numunelerin çekme test 

sonuçları Şekil 2 ’de gösterilmiştir. Grafikte her bir değer test 

edilen 3 numunenin ortalamasıdır. Şekil 2 ’de ki grafikten 

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 300



Kara et al.,Doğal Gaz Borularının Farklı Kaynak Yöntemleri ile Birleştirilmesi ve Silisyum Karbür Takviyesinin Kaynak Mukavemetine 

Etkisi, ISMSIT 2017, Tokat, Turkey 

görüldüğü gibi en yüksek akma dayanımı 380 MPa olarak 

rutil elektrotla ve SiC takviyesi yapılan örtülü elektrik ark 

kaynağı ile yapılan birleştirmede ölçülmüştür. Bütün kaynak 

yöntemleri ile elde edilen birleştirmelerin incelendiğinde SiC 

takviyesinin numunelerin akma dayanımı ve maksimum 

çekme dayanımı üzerinde etkisi olduğu görülmektedir.  

SiC ilavesi olmadan yapılan birleştirmelerde oksigaz 

kaynaklı numunelerin akma dayanımı 90 MPa, rutil tip EAK 

birleştirme de 95 MPa, Selülozik elektrot ile yapılan EAK 

birleştirmeler de 70 MPa ve MAG kaynak yöntemi ile 

birleştirilen numunelerde ise 160 MPa olarak belirtilmiştir 

[17]. 

 SiC takviyesi yapılmış parçaların akma dayanımı 

oksigazla birleştirmede 340 MPa, rutil elektrot ile 

birleştirmede 380 MPa ve MAG kaynak yöntemi ile 

birleştirilen numunelerde ise 200 MPa bulunmuştur. Tozaltı 

kaynağı ile her iki taraftan kaynaklı numunelerin akma 

dayanımının 420-520 MPa arasında olduğu belirtilmiştir [18]. 

MAG kaynak yöntemi ile farklı kaynak pozisyonlarında 

kaynaklanmış X52 malzemesinden imal edilmiş çelik 

boruların çekme deneyi sonrasında en yüksek değerlerin 

yatay oluk pozisyonunda (457 MPa akma gerilmesi 552 MPa 

çekme gerilmesi) elde edilmiştir [19].  

 

 
Şekil 2. Çekme deneyi sonuçları grafiği. 

 

SiC takviyesi yapılarak kaynaklanan numunelerin 

ortalama % uzamaları oksigaz yöntemiyle birleştirilen 

numunede %15,5 iken rutil elektrot ile kaynatılan 

birleştirmenin %16, selülozik elektrot ile birleştirilenin % 

17,5 ve MAG kaynağıyla birleştirilen numunenin ise % 4,25 

olarak tespit edilmiştir. Çalışmada yapılan yorulma test 

sonuçları Tablo 4’ de verilmiştir. 
 

Tablo 4. Yorulma deneyi sonuçları. 

Numune 
Cycle 

(Tekrar 

Sayısı) 

Kopma 

Bölgesi 

1 

NoluNumune 

60000 Ana Malzeme 

2 

NoluNumune 

52000 Kaynak 

Bölgesi 3 

NolNumune 

27648 Kaynak 

Bölgesi 4 

NolNumune 

27740 ITAB 

SiC takviyesi yapılmadan birleştirilen numunelerin 

yorulma sonuçları incelendiğinde en uzun tekrar sayısı MAG 

kaynağıyla yapılan birleştirmede görülmüştür [17]. En zayıf 

tekrar sayısı oksigazla kaynatılan birleştirmede ölçülmüştür 

[17]. MAG kaynağıyla birleştirilen numune hariç diğer 

kaynak yöntemleri ile birleştirilen numuneler de kaynak 

bölgesinden kopmaların gerçekleştiği gözlemlenmiştir. MAG 

kaynak yöntemi ile birleştirilen numunede ise kopmanın 

ITAB bölgesinden olduğu tespit edilmiştir. Kullanılan ilave 

tel (elektrot) içerisindeki Mn ve karbon içeriğinin de kaynaklı 

numunelerin çekme ve yorulma deney değerlerine etkisi 

görülmektedir. Bu etki MAG yönteminde özellikle belirgin 

bir şekilde gözlemlenmiştir. Ayrıca elektrot özelliklerinin 

değişmesi ile mikroyapı incelemelerinde kaynak 

mikroyapılarında değişimler ortaya çıkmıştır. 

SiC takviyesi yapılarak birleştirilen numunelerin yorulma 

sonuçları incelendiğinde en uzun tekrar sayısı 1 nolu numune 

yani Oksigaz kaynağıyla yapılan birleştirmede görülmüştür. 

Diğer kaynak yöntemleri ile birleştirilen numuneler 

incelendiğinde en az tekrar sayısı 3 no’ lu numune olan 

elektrik ark kaynağı selulozik elektrotla yapılan birleştirmede 

ölçülmüştür.  

Birleştirmelerin sertlik dağılımı da araştırılmıştır. Her bir 

birleştirmenin sertlik deneyinin kıyaslayabilmek için ilk 

olarak kaynaksız ana malzeme ölçülmüş ve sonra diğer 

kaynak yöntemleri ile birleştirilen numunelerin sertlikleri 

ölçülmüştür. Ölçülen sertlik değerleri aşağıda Tablo 5’ de 

verilmiştir. MAG kaynak yöntemi ile yatay oluk 

pozisyonunda kaynaklanmış X52 çelik boruların mikrosertlik 

deneyi değeri 155-160 HV5 olarak elde edilmiştir [18].  MAG 

kaynak yöntemi ile yapılan numunelerde Mn ve karbon oranı 

açısından perlit oranının artması ile sertlik değeri ana 

malzeme ve oksigaz yöntemine göre daha yüksek çıkmıştır. 

 
Tablo 5.  Sertlik testi sonuçları. 
Numune No Rockwell 

(A) 
Ana Malzeme 23,2 

1 43,3 

2 44,7 

3 56,4 

4 66,2 

B. Metalografik İnceleme Sonuçları 

Mekanik özellik mikroyapı ilişkisini tayin edebilmek 

amacıyla numunelerin metalografik incelemesi yapılmış ana 

malzemenin mikroyapı resmi Şekil 3’ de verilmiştir. 

Kaynaklı numunelerin mikroyapı resimleri ITAB ve kaynak 

metalinden ayrı ayrı alınarak verilmiştir. Kaynaklı 

numunelerden  

Mikroyapı incelemesinde numune içyapılarının ferrit ve 

perlitten oluştuğu görülmüştür. İçyapıların genelinde oluşan 

iğnesel yapıların asikülerferrit olduğu gözlemlenmiştir. Bu 

yapının oluşmasının nedeni numunelerin kaynak sonrasında 

hızlı katılaşmasıdır. 

Kaynaklı numunelerden 1 no’ lu SiC katkısı yapılarak 

Oksigaz ile kaynatılan numunenin Şekil 3 (a)’da ITAB ve 

Şekil 3 (b)’de kaynak metalinin mikroyapısı görülmektedir. 2 

no’lu SiC katkısı yapılarak rutil örtülü elektrot ile ark kaynak 

yöntemiyle kaynatılan numunenin Şekil 4 (a)’da ITAB ve 

Şekil 4 (b)’de kaynak metalinin mikroyapısı görülmektedir. 

SiC ilave sisteminde yapı daha da kabalaşmış ve taneler arası 

bölgedeki fazlar daha da koyulaşmıştır. SiC’ nin 

1 2 3 4

Akma Gerilmesi 340 380 350 200

Çekme Gerilmesi 388 544 543 329

% Uzama Miktarı 15.5 16 17.5 4.25
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dekompozisyonu ile fazladan ilave edilen C ve Si da kalıntı 

faz miktarını artırmış ve yavaş soğumanın etkisiyle hem 

taneler irileşmiş ve hem de taneler arası bölgedeki karbürler 

irileşmiştir. 

 

  
(a)                                        (b) 

Şekil 3. SiC katkısı yapılarak Oksigaz yöntemiyle 

birleştirilmiş numunelerin mikroyapısı. 

a) ITAB (100X) b)Kaynak metali mikroyapısı (100X). 

 

  
(a)                                     (b) 

Şekil 4.SiC katkılı rutil elektrot ile ark kaynak yöntemiyle 

birleştirilen numunenin mikroyapısı. 

a) ITAB (100X) b)Kaynak metali mikroyapısı (200X). 

 

Kaynaklı numunelerden 3 no’ lu SiC katkısı yapılarak 

selülozik örtülü elektrot ile ark kaynak yöntemiyle kaynatılan 

numunenin Şekil 5 (a)’da ITAB ve Şekil 5 (b)’de kaynak 

metalinin mikroyapısı görülmektedir. 4 no’lu SiC katkısı 

yapılarak MAG kaynak yöntemiyle kaynatılan numunenin 

Şekil 6 (a)’da ITAB ve Şekil 6 (b)’de kaynak metalinin 

mikroyapısı görülmektedir. MAG Kaynaklarında ortaya 

çıkan ilavesiz kaynak %95 üzerinde asiküler ferrit içeren 

oldukça arzu edilen bir yapıyı göstermektedir. Taneler 

oldukça iri ancak tane içi yapı çok ince asiküler ferritten 

oluşmaktadır. 

 
(a)                                     (b) 

Şekil 5.SiC katkılı selülozik elektrot ile ark kaynak 

yöntemiyle birleştirilen numunenin mikroyapısı. 

a) ITAB (100X) b) Kaynak metali mikroyapısı (100X). 

 

 

 

 

 
(a)                                    (b) 

Şekil 6.SiC katkılı MAG kaynak yöntemiyle birleştirilen 

numunenin mikroyapısı. 

a) ITAB (100X) b)Kaynak metali mikroyapısı (200X). 

 

Mikro yapı inceleme çalışmalarında, dağlama yapılmadan 

önce incelenen numunelerde (SiC) tanelerinin varlığı 

rahatlıkla görülmektedir. Dağlama yapıldıktan sonra 

malzeme içyapıları ferrit ve perliten oluştuğu görülmüştür. 

İçyapıların genelinde oluşan iğnesel yapılar asiküler ferrit 

olduğu görülmüştür. Bu yapının oluşmasının nedeni 

numunelerin hızlı soğumasıdır. 

IV.  TARTIŞMA VE ÖNERİLER  

Yürütülen bu çalışmada genel olarak elde edilen bulgular 

aşağıdaki gibi özetlenebilir; 

 Kaynak bölgesinin soğuma süresi oluşan içyapı 

değişiminde önemli bir faktör olduğu ve kaynak 

bölgesinin ani soğuması ile iğnesel ve yönlenmiş 

epitaksiyel içyapının oluştuğu görülmüştür.  

 Yöntemlerde kullanılan ilave tel (elektrot) içeriğindeki 

karbon ve alaşım elementlerinin etkisi ile kaynak 

bölgesinde oluşan faz miktarları ve tane yapısı değişim 

sergilemiştir. Bu değişiklikler mekanik deney 

değerlerine de etki etmiştir. 

 SiC bileşiği ilave edilerek kaynak işlemi yapılan 

numunelerde, SiC katılmayanlara göre [19] akma 

gerilmesi, çekme gerilmesi ve % uzama değerlerinde 

yüksek miktarlarda artış olduğu gözlenmiştir. 

 Kaynak bölgesine SiC katkısının numunelerde sertlik 

değerlerini önemli ölçüde arttırdığı tespit edilmiştir. 

 Piyasada yaygın olarak kullanılan oksigaz yönteminin 

yapılan deneyler sonucu çekme deneyi değerlerinin 

diğer kaynak yöntemlerine göre düşük olduğu 

gözlemlenmiştir.  

 Oksigaz ile yapılan kaynaklar daha düşük ısı girdisi ile 

yapılan ark kaynakları ile karşılaştırıldığında kullanılan 

elektrotların içerisinde bulunan oksitlerin ve alaşım 

elementlerinin de etkisiyle hem tane içi yapılar incelmiş 

hem de daha ince taneler oluştuğu gözlemlenmiştir.  

 Oksigaz, Elektrik Ark ve MAG kaynakları kullanılarak 

elde edilen birleştirmelerin ortalama çekme dayanımları 

karşılaştırıldığında en yüksek akma dayanımı rutil tip 

EAK yöntemiyle birleştirilen parçada 380 MPa 

bulunurken, en düşük akma dayanımı ise 200 MPa ile 

MAG kaynağı ile birleştirilen parçada görülmüştür.  

 Birleştirmelerin ortalama % uzamaları 4 no’ lu parça da 

parçada %17,5 iken en düşük çekme dayanımı elde 

edilen MAG ile birleştirilmiş parçada ise % 4,25 olarak 

belirlenmiştir.  
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Abstract – In this paper, a structural-output is obtained to estimate 3D human pose using 3D human point cloud and monocular 

images. The Neural Network takes a human image and 3D pose as inputs and gives outputs a score value. Conditional Random 

Field (CRF) approach is using to semantically classify human limbs in its point cloud for 3D human pose production. The voxel 

cloud connectivity segmentation (VCCS) is used as the segmentation method that voxelisation of the 3D point cloud. The 

network structure consists of a convolutional neural network for image feature extraction and pose into a joint embedding. The 

score function is calculation from the dot-product between the images and pose embeddings which is high when the image-pose 

pair matches and low otherwise. Image-pose embedding and score function are jointly trained using the max-margin cost 

function. Finally we present visualizations of the image-position placement field, showing that the network has learned a high 

level embedding of body orientation and pose configuration. 

 

Keywords – Pose estimation, Point Cloud, Deep learning, Structured learning, 3D 

 

I. INTRODUCTION 

The human pose estimation, which has been in the works for 

decades, it has been the scene of different work in the past few 

years. These studies are influenced by industrial camera 

capabilities. In particular, having knowledge of human skeletal 

joints facilitates pose estimation in many studies. Due to the 

dependencies among the joint points, it can be considered as a 

structured-output task. In general, two different approaches 

can be taken to estimate human pose: 

The first of these prediction-based methods; the second is 

optimization-based methods. The approach of the first method 

is to address the problem of regression or detection in human 

pose estimation [1]–[4]. The goal of the method is to learn the 

matching 2D or 3D joint points on the target with the image 

features from the input space or classifiers to identify certain 

body parts in the image. Such methods are usually simple and 

work fast during the evaluation phase. Toshev et al. have set 

up a cascaded network to refine 2D joints locations at the 

image level [2]. However, this approach does not explicitly 

consider the structured constraints of human pose. Inference 

studies on 2D joint positions included joint predictions of the 

relationship between them [4, 5]. Constraints of prediction-

based methods include: the manually designed constraints may 

not exactly match the dependencies between the body joints 

points; poor scalability to 3D joint estimation when the search 

space needs to be discretized; only single pose can be predicted 

in situations where multiple poses may be valid due to partial 

self-occlusion. 

The second approach is learning a score function instead of 

directly estimating the target, which takes both an image and a 

pose as input, and produces a high score for the matched pair 

of correct images and poses and low scores for unmatched 

image-pose pairs. Given an input image x, the estimated pose 

y∗ is the pose that maximizes the score function. 

 

𝑦∗ = arg max
𝑦 ∊ ƴ

𝑓(𝑥, 𝑦),                           (1) 

where ƴ is the pose space, if the score function can be 

normalized properly, then it can be interpreted as a probability 

distribution, either a conditional distribution of poses given the 

image, or a joint distribution over both images and joints. 

One of the different popular approaches use pictorial 

constructions [6]. Accordingly, dependencies between joints 

are represented by edges in a probabilistic graphical model [7]. 

The structured output SVM is an alternative to the generative 

models [8], which is a distinctive way to learn the score 

function. This method ensures a large margin between the 

score values for correct input pairs and for incorrect input pairs 

[9, 10]. 

As a score function is treated both image and pose as input 

there are various methods for presenting the information 

together with the source of the image and pose, e.g., the image 

features extracted around the input joint positions could be 

viewed as the joint feature representation of image and pose 

[11, 12]. Alternatively, the features in the image and the 

features in the pose can be extracted separately and then 

combined. The score function can be trained to combine those 

together [13]. However, in studies that follow all these 

methods, features are handcrafted and system performance is 

largely depends on the quality of the features. From the other 

side, it is shown to be more efficient in extracting informative 

high-level features of deep neural networks [14]. 

In this paper, we propose a framework for structured 

learning with deep neural networks for 3D human pose 

estimation. Our presented framework jointly learns the image 

and pose feature representations and produce a score function. 

In particular, our network first extracts separate feature 

embeddings from the image input and from the 3D pose input. 

Point cloud data is used for 3D human pose input. Generation 

of human 3D pose estimation will be performed with 3D point 
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cloud segmentation Conditional Random Fields (CRF). 

Human3.6m and i3Dpost datasets are used for matching of 

monocular images and 3D human pose as well as real human 

3D point cloud to be produced with the Kinect sensor camera. 

The score function is then the dot-product between the image 

and pose embeddings, which is efficient to compute. The score 

function and feature embeddings are trained using a 

maximum-margin criteria, resulting in a discriminative joint-

embedding of image and 3D pose. 

II. MATERIALS AND METHOD 

Human body part segmentation is one important focus in 

pose estimation. Segmentation is the process of splitting the 

image into multiple regions by extracting the object from a 

background. In this section segmentation is being performed 

over the point cloud for 3D pose estimation. A segmentation 

method is presented for semantic human point cloud 

classification to the body parts as seen in Fig. 1. The first 

output of this phase is a 3D point cloud that will be 

semantically categorized into body parts. Our aim is to classify 

the 3D human point cloud and assign one label for each piece 

of the joint part. The normal and curvature features of the point 

cloud points are used for this purpose. 

 

 
Fig. 1  Point cloud, segmented point cloud, and skeleton extraction of points 

A. 3D Pose Extraction 

CRF is a graphical-based method that is often used in 

partitioning studies. In this study, a simplified CRF extraction 

is used to best divide the 3D point cloud data. The inference is 

the average field approach in the CRF graph. Graph nodes are 

supervoxel from the past step. Computation of the output with 

a fully connected CRF model has a large computational 

complexity with many nodes in the original point cloud. For 

this reason, the CRF graph is defined on overly divided regions 

originating from the past step.  As such, by replacing the 

supervoxel with singular point cloud as graph nodes, the 

number of graph nodes and the computational complexity of 

inference reduce. 

In the proposed method by constructing the graph with 

every supervoxel in its nodes, pair wise potentials are some of 

Gaussian kernels as shape, appearance, smoothness and also 

the geodesic distance between each node [15]. The mesh 

between the nodes is calculated for the calculation of the 

geodetic distance. Poisson surface reconstruction is used to 

calculate the mesh between each supervoxel with the PCL 

library. Dijkstra's shortest path algorithm [16] is used to 

calculate the geodetic distance between nodes. The open 

source implementation of the Dijkstra algorithm is used as part 

of the C library [17]. 

The CRF model has both single and pairwise potentials 

defined for the 3D human point cloud. The single potentials 

should best be calculated using point features, and a 

probability must already be defined on the label assignments 

for each point. 

In general for a fully dependent CRF model; 

𝐸(𝑥) = ∑ 𝜓𝑢(𝑥𝑖)𝑖 + ∑ 𝜓𝑝(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗)𝑖<𝑗                 (2) 

The pairwise edge potential 𝜓𝑝(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) is defined as a linear 

combination of Gaussian kernels 𝑘𝑚(𝑓𝑖 , 𝑓𝑗) [18]. 

The algorithm used to estimate the inference function is the 

backward message passing method. The algorithm is given as 

follow; 

Algorithm 1. Mean field in fully connected CRFs [19]. 

Initialize Q 

 𝑄𝑖(𝑥𝑖) =
1

𝑧𝑖
exp {−𝜙𝑢(𝑥𝑖)} 

While not converged do; 

Message passing from all 𝑥𝑗  to all 𝑥𝑖. 

 �̃�𝑖
(𝑚)

(𝑙) ← ∑ 𝑘(𝑚)(𝑓𝑖, 𝑓𝑗)𝑄𝑗(𝑙)𝑗≠𝑖  for all m 

Compatibility conversion 

 �̂�𝑖(𝑥𝑖) ← ∑ 𝜇𝑚(𝑥𝑖 , 𝑙)𝑙∊𝐿 ∑ 𝜔𝑚�̃�𝑖
(𝑚)

(𝑙)𝑚  

Local update; 

 𝑄𝑖(𝑥𝑖) ← exp {−𝜓𝑢(𝑥𝑖) − �̂�𝑖(𝑥𝑖)} 

Normalize 𝑄𝑖(𝑥𝑖) 

End while 

According to algorithm, compatibility conversion and local 

update work in a fairly efficient manner within a linear time. 

But, the message passing step for each variable, requires a 

more computational complexity. Since evaluating a sum over 

all other variables has a quadratic complexity in the number of 

variables N. High-dimensional filtering can be used to reduce 

the computational cost of message passing from quadratic to 

linear [20]. 

B. Image Feature Extraction 

The aim of the image extraction subnetwork is to transform 

the raw input image into a more compact representation with 

the pose information preserved. In proposed method we use a 

deep CNN which is consisting of 3 sets of convolution and 

max-pooling layers, to extract image features from the image. 

The rectified linear units (ReLU) [21] are using as the 

activation function in the first 2 layers, and the linear activation 

function in the 3rd layer. 

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑗  (𝑥) is defined as a feature maps. The output of the 

pooling layers is a set of these feature maps, where j is the layer 

number. Fig. 2 shows detailed information about feature map 

and convolutional filter sizes. Each feature in the map has a 

receptive field in the input image, with higher layer features 

having larger receptive fields. Intuitively, higher-layer features 

contain general information about the pose. This will be useful 

for distinguishing between different poses. Also, lower-layer 

properties, contain more detailed information about the pose 

that will help distinguish similar poses. 

C. Image-Pose Embedding 

Since the image and pose are in different spaces, a common 

area is needed. The image-pose embedding sub-network is to 

reflect the intended image features and the 3D pose where they 

can be compared effectively. Fig. 2 shows the basic 

architecture of the image and pose embedding network. We 

inspired from Sun, and Li et al., both middle and upper layers 

of convolution were used [22, 3]. 
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Fig. 2  Flow diagram of deep-network score function. Image input is fed over a set of convolution layers to extract image features. Two separate sub-networks 
are used to embed the image and pose in a common area, and the score function is the dot product between the two embeddings. An auxiliary 3D body-joint 

prediction process is performed which will help to network to find a good image features. Unscratched max-pooling layer follows the each convolution layer to 

reduce clutter

The middle and top layer features are passed through each 

independent fully connected layers and then they are joined 

together. It is passed over two more fully connected layers to 

obtain the embedding image fI (x). 

𝑓𝐼(𝑥) = ℎ4 (ℎ3 ([
ℎ1(𝑐𝑜𝑛𝑣2(𝑥))

ℎ2(𝑐𝑜𝑛𝑣3(𝑥))
])),                  (3) 

where the activation function ℎ𝑖(𝑥) = 𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑊𝑖
𝑇𝑥 + 𝑏𝑖) is a 

rectified linear unit with weight matrix Wi and bias bi. 

The input pose y is represented by the 3D coordinates of 

body-joint locations. Dimensions are strongly related to 

dependencies between joints. The pose is matched as a non-

linear embedding so that it can be more easily combined with 

the image embedding. 2 completely connected layers are used 

for this transformation. 

𝑓𝐽(𝑦) = ℎ6(ℎ5(𝑦)).                               (4) 

D. Score Prediction 

The score function fS (x, y) is represented between the image 

and the pose inputs  as the inner product between the image 

embedding fI (x) and the pose embedding fJ (y). i.e.; 

𝑓𝑆(𝑥, 𝑦) = 〈𝑓𝐼(𝑥), 𝑓𝐽(𝑦)〉.                                 (5) 

 

The advantage of inner-product is used to facilitate 

alignment between the two embeddings. This allows direct 

interaction of the corresponding dimensions of the image and 

the pose embedding vectors. Another advantage of the method 

is that the calculation yields very effective results. Pose 

calculation works independently of image features. This 

means that the candidate pose can be computed offline when 

the pose is stabilized.  

In network training, the image and pose are matched to 

similar embedding spaces that their dot-product similarity 

serves as an appropriate score function. This situation can be 

loosely expressed as learning a multi-view “kernel” function, 

where the “high-dimensional” feature space is the learned joint 

embedding. At the same time the score function can be 

interpreted as the linear combination of the multiple pose-

score function. Each dimension of the pose embedding 

corresponds to a pose-score function, which indicates how 

well the input pose belongs to a specific pose subspace (i.e.; 

poses facing the camera). 

The calculation of linear combination weights is decided by 

image-feature embedding, which controls which pose-

subspaces are to be well matched by the input pose. 

E. Maximum Margin Cost 

Structured SVM is used to calculate the maximum margin 

cost function to learn the score function [23]. The maximum 

margin cost calculation ensures that the difference between the 

scores of the two input pairs has at least a particular value 

(margin). Unlike known standard SVMs, the structured-SVM 

may have a margin that changes values based on the 

dissimilarity between the two input pairs. In addition, a margin 

that recalculates the rescaling role is used, similar to the 

structured-SVM, 

ℒ𝑀(𝑥, 𝑦, �̂�) = max (0, 𝑓𝑆(𝑥, �̂�) +△ (�̂�, 𝑦) − 𝑓𝑆(𝑥, 𝑦)).  (6) 

where (𝑥, 𝑦) is a training image-pose pair, △ (�̂�, 𝑦) is a 

nonnegative margin function between two poses, and max (a, 

b) returns the maximum value of a and b. In other words, max 

(0, x) is a rectified linear function. �̂� is the pose that most 

violates the margin constraint. �̂� depends on the input (x, y) 

and network parameters θ to reduce clutter, we write �̂� instead 

of �̂� (x, y, θ) when no confusion arises. 

�̂� = arg max
𝑦 ∊ ƴ

𝑓𝑆(𝑥, 𝑦′) +△ (𝑦, 𝑦′) − 𝑓𝑆(𝑥, 𝑦)         (7) 

                  = arg max
𝑦 ∊ ƴ

𝑓𝑆(𝑥, 𝑦′) +△ (𝑦, 𝑦′) 

Intuitively, a pose with a high predicted score, but that is far 

from the ground-truth pose, is more likely to be the most 

violated pose [24]. Here we use the mean per joint position 

error for the margin function, (MPJPE), i.e.; 

△ (𝑦, 𝑦′) =
1

𝐽
∑ ‖(𝑦𝑗 ,  𝑦′𝑗)‖𝐽

𝑗=1                       (8) 

where 𝑦𝑗 indicates the 3D coordinates of j’th joint in pose y, 

and J is the number of body-joints. When the loss function in 

(6) is zero, then the score of the ground-truth image-pose pair 
(𝑥, 𝑦) is at least larger than the margin for all other image-pose 

pairs (𝑥, 𝑦′); 
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Fig. 3  Network structure for calculating the most violated pose. For a given 
image, the score values are predicted for a set of candidate poses. The re-

scaling margin values are added, and the largest value is selected as the most-

violated pose. Thick arrows represent an array of outputs, with each entry 

corresponding to one candidate pose 

𝑓𝑆(𝑥, 𝑦) ≥ 𝑓𝑆(𝑥, 𝑦′) +△ (𝑦′, 𝑦), ∀𝑦′ ∊  ƴ.           (9) 

On the other hand, if (6) is greater than 0, then there exists 

at least one pose 𝑦′ whose score 𝑓(𝑥, 𝑦′) violates the margin. 

Using maximum-margin training, our score function can be 

interpreted as a SSVM, where the joint features are the 

element-wise product between the learned image and pose 

embeddings,  

𝑓′𝑆(𝑥, 𝑦) = 〈𝑤, 𝑓𝐼(𝑥) о 𝑓𝐽(𝑦)〉.                   (10) 

where о indicates element-wise multiplication, and w is the 

SSVM weight vector. The equivalence is seen by noting that 

during network training the weights w can be absorbed into the 

embedding functions {𝑓𝐼 , 𝑓𝐽}. In our framework, these 

embedding functions are discriminatively trained. 

F. Multi-task Global Cost Function 

A training task system has been added to help of predicting 

the 3D pose what the 3D pose is to encourage the embedding 

of the scene in support of more pose information. 

𝑓𝑃(𝑥) = 𝑔7(ℎ3),                               (11) 

where ℎ3 is the output of the penultimate layer of the image 

embedding, and 𝑔𝑖(𝑥) = tanh(𝑊𝑖
𝑇𝑥 + 𝑏𝑖) is the tanh 

activation function. The cost function for the pose prediction 

task is the square difference between the ground-truth pose and 

predicted pose, 

ℒ𝑃(𝑥, 𝑦) = ‖𝑓𝑃(𝑥) − 𝑦‖2.                      (12) 

Finally, given a training set of image-pose pairs 

{(𝑥(𝑖), 𝑦(𝑖))}𝑖=1
𝑁 , our global cost function consists of the 

structured maximum-margin cost, pose estimation cost, as 

well as a regularization term on the weight matrices. 

𝑐𝑜𝑠𝑡(𝜃) =
1

𝑁
∑ ℒ𝑀(𝑥(𝑖), 𝑦(𝑖), �̂�(𝑖)) +𝑁

𝑖=1

  
1

𝑁
𝜆 ∑ ℒ𝑃(𝑥(𝑖), 𝑦(𝑖)) +𝑁

𝑖=1 𝛾 ∑ ‖𝑊𝑗‖
𝐹

27
𝑗=1                   (13) 

where i is the index for training samples, λ is the weighting for 

pose prediction error, γ is the regularization parameter, and 

𝜃 = {(𝑊𝑖 , 𝑏𝑖)}𝑖=1
7  are the network parameters. Note that 

gradients from ℒ𝑃 only affect the CNN and high-level image 

features (FC1-FC3), and have no direct effect on the pose  

 
Fig. 4  Network structure for maximum-margin training. Given the most-
violated pose, the margin cost and pose prediction cost are calculated, and the 

gradients are passed back through the network 

embedding network or image embedding layer (FC4). 

Therefore, we can view the pose prediction cost as a 

regularization term for the image features. Fig. 3 and Fig. 4 

show the overall network structure for calculating the max-

margin cost function, as well as finding the most violated pose. 

G. Maximum-Margin Network Training  

Stochastic gradient descent (SGD) is used to train the 

network. The system is similar to the SSVM procedure, as the 

most-violated pose finding (8), and the minimizing the cost 

function (13) is to update the network parameters that reduce 

the cost. The procedure is; 

1- Find the most-violated pose �̂� for each training pair (x, y) 

with the current network parameters using the pose selection 

network, Fig. 3. 

2- Input into maximum margin into the training network 

(𝑥, 𝑦, �̂�) and run the back rule to update the parameters Fig. 4. 

The tuple (𝑥, 𝑦, �̂�) values are introduced as extended 

training data. These training data is processed in mini-

partitions. It has been discovered that using the weighted 

average of the current gradient and previous updates, the use 

of momentum among the mini-partitions that update 

parameters always hinders convergence. The reason for this is 

that the maximum margin cost is to choose the different poses 

most violated in each partitions. It also ensures that the 

direction of change is rapidly changing among the partitions. 

Score function calculation is effective, but scanning of all 

poses increases the calculation time to find the most-violated 

pose. Instead, a set of candidates ƴ𝐵 for each partitions are 

created and the most-violated poses in this set are searched. 

Candidates consist of C poses sampled from the pose space ƴ. 

During the training, it was seen that the same poses were 

determined more than once as the most-violated poses. For this 

reason, a study set consisting of the most-violated poses was 

created and the K most frequently used most-violated pose 

were added to the candidate set. 

The simplest solution to estimate pose is to train the pose 

with the maximum image of the test image x. 

𝑦′ = arg max
𝑦 ∊ 𝑇

𝑓𝑆(𝑥, 𝑦)                          (14) 

where T is the set of training poses. However, since the training 

and test sets contain different subjects, the poses in the training 

set will not perfectly match the subjects in the test set. Hence 
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to allow for more pose variation, we compute the average of 

the A training poses with highest scores, 

�̅� =
1

𝐴
∑ 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑦 ∊ 𝑇

𝑖𝐴
𝑖=1 𝑓𝑆(𝑥, 𝑦)                 (15) 

where argmaxi returns the pose with the i-th largest score. The 

motivation for averaging the top A poses is two-fold. First, 

averaging the poses with highest scores allows for 

interpolation of poses that are not in the training set are sshow 

in Fig. 5. 

However, the average pose �̅� is not guaranteed to be a valid 

pose. To address this problem, we use the annealing particle 

filtering (APF). 

𝑦∗ = arg min
𝑦 ∊ ƴ

△ (�̅�, 𝑦)                         (16) 

Finally, we have obtained the relationship using the triangle 

inequality, ‖𝑦𝑔𝑡 − 𝑦∗‖ ≤ ‖𝑦𝑔𝑡 − �̅�‖ + ‖�̅� − 𝑦∗‖.Therefore, 

minimizing △ (�̅�, 𝑦∗) is equivalent to minimizing an upper 

bound of the MPJPE between the ground-truth pose ygt and the 

valid pose prediction y∗. 

 
Fig. 5 Example of pose interpolation by averaging the top-scoring poses 

 

III. RESULTS 

In this section, the maximum margin structured learning 

network is evaluated for human pose estimation. Human3.6M 

dataset was used for evaluation which contains around 3.6 

million frames. 

The input image is a cropped image around the human. The 

training images are re-sized by subtracting a square with the 

limiter provided by the Human3.6M data set. 112×112 sub-

images are randomly selected for local translations from the 

training images. 3D pose entries are obtained with the body 

joints coordinate transformation of the human point cloud. The 

3D pose input is a vector of the 3D coordinates of 17 joints. 

The following inference methods are tested for pose 

estimation; 

– Max: the training pose with maximum score in (14). 

– Avg: the average of the top-500 training poses in (15), i.e., 

A = 500. 

– Avg-APF: the valid pose after applying APFto the average 

pose in (16). 

Table 1 shows the MPJPE results and the overall average in 

the test set for each action. Different estimation methods are 

compared for predicting pose. StructNet-Avg gives better 

results than StructNet-Max when all human action results are 

taken, and gives an overall reduction in error of about 10%. 

Furthermore, applying APF to the average pose from 

StructNet-Avg yields a valid pose with roughly the same 

MPJPE as StructNet-Avg. 

 

Table 1. Human3.6m results: is calculated by MPJPE (mm) and standard 

deviation with parentheses. 

Action LinKDE 

(BS) [13] 

Dconv [1] 

MPHML  

StructNet- 

Max 

StructNet- 

Avg 

StructNet- 

Avg-APF 

Walking 97 

(37.1) 

77.6 

(23.5) 

82.4  

(27.4) 

68.5 

(21.4) 

67.3 

(22.2) 

Discussion 183 

(116.7) 

148.7 

(100.4) 

147.9 

(108.9) 

133.1 

(110.0) 

132.9 

(112.8) 

Eating 132.5 

(72.5) 

104  

(39.2) 

108.7  

(51.2) 

97.9 

(49.4) 

96.1 

(51.1) 

Taking 

Photo 

206.4 

(112.6) 

189 

(93.9) 

178.7  

(93.5) 

163.0 

(90.6) 

164.9 

(92.9) 

Walking 

Dog 

177.8 

(122.6) 

146.6  

(75.9) 

146.0  

(85.6) 

131.3 

(85.9) 

131.3 

(87.3) 

Greeting 162.3  

(88.4) 

127.2  

(51.1) 

135.5  

(64.7) 

121.2 

(61.8) 

121.1 

(64.5) 

All 162.2 

(104.4) 

133.5 

(81.3) 

134.4  

(86.6) 

120.2 

(85.6) 

120.1 

(87.9) 

 

IV. CONCLUSION 

In this paper, we propose a structured learning framework 

with deep neural network for human 3D pose estimation. The 

framework takes single human image and 3D pose (obtaining 

from classified 3D point cloud) as inputs and outputs a score 

value that represents a multiview similarity between the two 

inputs (whether they depict the same pose).  The recurrent 

neural network takes both image-embedding and an initial 

pose as input and outputs a refined pose. The image and pose 

into a joint embedding, where the dot-product between the 

embeddings serves as the score function. The network using a 

max-margin cost function, which enforces a re-scaling margin 

between the score values of the ground-truth imagepose pair 

and other image-pose pairs. Finally, we demonstrade that the 

learned image-pose embedding encodes semantic attributes of 

the 3D pose, such as the orientation of the person and the 

position of the legs. Our proposed framework is general, and 

future work will consider applying it to other structured-output 

tasks. It is thought that the results obtained with the structural 

framework prepared by this study can be applied in future 

studies. 
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Abstract – The column materials in the form of monodisperse and porous particles were synthesized with regard to test their 

column performances in Ion Exchange Chromatography (IEC) mode. Particles in the form of poly(glycidil methacrylate-co-

ethyleneglycol dimethacrylate) poly(GMA-co-EDM) copolymer  used for starting materials in the synthesis, were maintained 

by “multi-stage microsuspension polymerization”. Particle characterization was assessed by Scanning Electron Microscopy 

(SEM), BET surface area and porosity measurement system and FTIR spectroscopy. Weak cation-exchange carboxyl (-

COOH) group on monodisperse and porous poly(DHPM-co-EDM) particles, used for ion-exchange chromatography, was 

synthesized by “Atom Transfer Radical Polymerization” (ATRP) method. The investigation of column performance concluded 

that weak cation-exchanged columns, synthesized by ATRP (150-300 µm) showed low and stable theoretical plate heights and 

high peak resolution values compared to literature knowledge. Protein recovery data in ion-exchange column, which is 

synthesized by ATRP (94-100%) polymerization technique were determined as similar as quantitative values for all proteins.  

“Nano-scale change” of ligand length determined the chromatographic performance of functional based ion-exchanged stable 

phase. Chromatographic studies demonstrated that the length of polymeric ligand, which can be controlled by ATRP 

polymerization, affected decrease of retention time without any change of column reverse pressure values, chromatographic 

separation ability (peak resolution and plate height) and analyte recovery from column. 

 

Keywords – Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP), High Performance Liquid Chromatograpy (HPLC), Ion Exchange 

Chromatography (IEC), Monodisperse and porous polymeric particles 

 

I. INTRODUCTION 

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) is one 

of the most widely used chromatographic separation 

techniques. This technique is based on the principle that the 

analytes dissolved in the liquid phase diffuse at the end of the 

interaction with the column packing material at different 

times. In HPLC columns, microparticles prepared in silica or 

polymeric form are used as packing material. Research on 

HPLC column packing materials in recent years has 

concentrated on polymeric particles due to the fact that the 

synthesis of spherical, porous and monodisperse forms is 

more varied and easier than the particle derivatization method 

and processes. Generally, commercially produced HPLC 

columns are composed of porous particles of different size 

distribution (polydisperse). This causes channeling in the 

column and decreases the chromatographic performance. In 

the presence of monodisperse porous particles, which are 

described as a new generation of chromatographic packing 

materials, high chromatographic separation ability can be 

obtained due to the regular flow profile formed in the 

column. The method of producing these particles is generally 

referred to as Multi Step Polymerization [1-5]. In many types 

of HPLC applications (ion exchange chromatography, 

hydrophobic interaction chromatography, normal phase 

chromatography, affinity chromatography, reverse phase 

chromatography), columns of polar or different polarity are 

used. In practice, polar columns are needed in situations 

where analytes are difficult to leave the column, shortening 

the analysis period, preventing non-specific interactions [6-

10]. Ion-Exchange Chromatography (IEC) columns are 

produced by ion exchange groups on a silica or polymer 

based support, where polar particles are required. The most 

preferred ionic groups at constant phases are strong cation 

exchange sulfonic acid (-SO3H), weak cation exchange 

carboxylate (-COO-), strong anion exchange quaternary 

ammonium and weak anion exchange diethylamino (-N 

(C2H5) 2). The ligands containing these groups are either 

directly attached to the silica or polymer-based stationary 

phase bound by a spacer arm. Particularly in the presence of 

high molecular weight analytes, the limited analyt-ligand 

interaction resulting from steric or electrostatic hindrance and 

the resulting ineffective chromatographic separation is one of 

the major problems encountered in ion exchange 

chromatography. In recent years, studies on stationary phase 

synthesis for ion-exchange chromatography on HPLC have 

shown that ligand synthesis in polymeric form, which is more 

easily interacted with analytes to be chromatographically 

separated in a long chain and flexible structure, is a new 

alternative method instead of directly linked ion-exchange 

ligand has emerged. It has been thought that the use of 

polymeric ligands and constraints arising from ligand-analyte 

interaction can be eliminated. In recent studies, new surface 

derivatization methods have been developed on the basis of 

"Free Radical Polymerization" and "Living / Controlled 

Polymerization" for the polymeric ligand molecule and the 

strong cation exchanger "sulphonic acid" and weak anion 

exchanger " dimethylamino "groups have been successfully 
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used in protein separation by ion exchange chromatography 

[10].  

In the scope of the present study, a monodisperse porous 

weak cation-exchange polar column support material suitable 

for chromatographic analysis of proteins for Ion Exchange 

Chromatography (IEC) was synthesized by Atom Transfer 

Radical Polymerization (ATRP). 

 

II. MATERIALS AND METHOD 

IEC column packed materials were synthesized with 

"Atom Transfer Radical Polymerization" (ATRP) which is 

one of the "Living Polymerization" methods. Poly 

(methacrylic acid) poly(MAA) ion-exchange ligand synthesis 

was carried out in the weak cation-exchange form which can 

adjust the molecular length with ATRP on poly (DHPM-co-

EDM) microspheres. The final particles were tested for 

protein separation as IEC column packing material in High 

Performance Liquid Chromatography.  

A. Production of Monodisperse and Porous HPLC Column 

Packed Materials 

First, polystyrene (PS) seed latex was produced by 

dispersion polymerization method for poly (DHPMA-EDM) 

monodisperse particle synthesis. In the production of the seed 

latex by dispersion polymerization, styrene (S, Yarpet, 

Kocaeli, Turkey) as the monomer, absolute ethyl alcohol (Et-

OH, Merck AG, Germany) and 2-methoxyethanol (HPLC 

grade, Met-OH, Aldrich Chemical Co 2-

azobisisobutyronitrile (AIBN, BDH Chemicals LTD., UK) as 

the initiator and polyvinylprolidone K-30 (Mr: 40000, PVP 

K-30, Sigma Chemical Co., USA) as the stabilizer. A total of 

120 ml of a solution containing 60% ethanol and 40% 2-

methoxyethanol was prepared as the dispersion medium for 

polymerization carried out in a sealed cylindrical glass 

reactor with a volume of 250 ml. PVP K-30 dissolved in the 

dispersing medium. AIBN and styrene was added to the 

dispersion medium. Dispersion polymerization was carried 

out at a polymerization temperature of 70 ° C for 24 hours at 

a shaking speed of 120 cpm. 

Secondly, Cyclohexanol (Cyc-OH, Aldrich Chemical Co., 

USA) and dibutylphthalate (DBP, Aldrich Chemical Co., 

USA) were used as a diluent for the production of 

monodisperse-porous poly (GMA-co-EDM) microspheres by 

the Multi-step Polymerization method. (GMA, Aldrich 

Chemicals Co., USA) and ethyleneglycol dimethacrylate 

(EDM, Aldrich Chemicals Co., USA) as monomeric and 

crosslinking agents, respectively, as anionic emulsifying 

agent, sodium dodecyl sulfate (SDS, Sigma Chemicals Co., 

used. 2-2'-azobisisobutyronitrile (AIBN, BDH Chemicals 

Ltd., England) as a initiator, and polyvinylalcohol (PVA, 

MA: 87000-146000, 87% hydrolyzed, Aldrich Chemicals 

Co., USA) as a stabilizer. A homogeneous organic phase 

eluent is provided by stirring Cyc-OH (14 mL), DBP (5.4 

mL), GMA (6.4 mL), EDM (4.2 mL) and AIBN (0.32 g) for 

the synthesis of the particles. This phase is dispersed in 

aqueous medium (360 mL) containing SDS (0.60 g) and PVA 

(2.8 g) for 30 minutes. Polystyrene latex (0.70 g) is added to 

the resulting emulsion. The mixture is stirred at room 

temperature for 24 hours at a magnetic speed of 250 rpm. At 

the end of this time, the polymerization is completed in a 

shaking water bath for 24 hours at a shaking speed of 120 

cpm at 70 ° C. The particles were extracted with THF in a 

shaking water bath at 50 ° C for 4 hours. 

As the third step, the poly (GMA-co-EDM) copolymer 

obtained as a result of the polymerization is hydrolyzed with 

sulfuric acid (H2SO4, Merck A.G., Germany). The particles 

are first dispersed in 50 ml of 0.5 M 95% H2SO4 solution in 

500 ml of pyrex. The hydrolysis is carried out in a shaker 

water bath at 60 ° C for 12 hours. 

As a final step, 3- (2-bromoisobutyramido) propyl 

(triethoxy) silane (BIBAPTES) was used as initiator in 

polyionic ligand synthesis with ATRP on poly (DHPM-co-

EDM) particles. The following method was used for 

BIBAPTES synthesis [10]. At the end of the reaction period, 

BIBAPTES bound poly (DHPM-co-EDM) particles were 

washed first by THF followed by sequential centrifugation-

decantation with ethanol and water. While methacrylic acid 

(MAA, Aldrich) was in Schlenk tubular, the pH of the 

reaction medium was adjusted to 9 with sodium hydroxide 

solution. This was added with CuBr (Aldrich) and bipyridine 

(BPy, Aldrich). In the medium, poly (DHPM-co-EDM) 

particles were added and a final pH of 9 was achieved. The 

reaction medium was washed with N2 for 5 minutes then 

vacuumed for 10 minutes and ligated with poly (MAA) 

ligand ATRP on poly (DHPM-co-EDM) particles, pyrex at 

85 ° C in a Schlenk reactor for 6 hours in a water bath at 120 

cpm agitation is still in progress during the polymerization. 

After polymerisation, the particles were washed by sequential 

centrifugation-decantation with ethanol and distilled water. 

 

B. Characterization of Monodisperse and Porous HPLC 

Column Packing Materials 

The poly (gylcidyl methacrylate-co-ethyleneglycidyl 

dimethylacetate) (poly (GMA-co-EDM)) particles obtained 

by the "Multi-Step Suspension Polymerization" technique are 

hydrolyzed in an acidic medium and transformed to poly 

(2,3-dihydroxypropylmethacrylate-ethyleneglycoldimethacry 

late) -co-EDM) particles were formed. The formation of this 

form is evidenced by the hydroxyl (-OH) band of 

dihydroxypropylmethacrylate (DHPM) units in the FTIR 

spectrum of the structure obtained before and after 

hydrolysis. 

 

 
Fig. 1  The FTIR spectrum of poly (GMA-co-EDM) and poly (DHPM-co-

EDM)  
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The mean particle size and size distribution of 

monodisperse and porous particles were determined by 

scanning electron microscope (SEM) (JEOL, JEM 1200EX, 

Japan). 

(BET) device (Quantachrome, Nova 2200E, UK) was used 

to determine the surface area and average pore size and 

distribution of the particles. 

 

 

 

Fig. 2  The SEM photos of  poly (DHPM-co-EDM) (A) 2000X, (B) 8000X. 

 

C. Chromatographic performance tests 

Steel columns (Schimadzu, Japan) having an inner 

diameter of 4.6 mm and a length of 100 mm were used in the 

study. The columns are filled at about 200 atm. 

A sample mixture containing 4 different proteins 

(Myoglobin, Ribonuclease A, Cytochrome C and Lysozyme) 

(Sigma) was used as an analyte in chromatographic 

performance tests. The isoelectric point (pI) values are taken 

into consideration in the selection of these proteins. It is 

aimed that the prepared columns can perform 

chromatographic separation at a wide range of pI as possible. 

In the experiments performed in cation exchange 

chromatography mode, different buffers were used at 

different pH as the mobile phase. 

D. Determination of Chromatographic Parameters 

The peak resolution, R (n + 1 / n), for a given protein in the 

resulting chromatograms is calculated according to equation 

(1). Where R (n + 1 / n) is the resolution between the selected 

peak (n + 1) and the previous peak (n). tn + 1 and tn are the 

retention times for peak n + 1 and peak n, respectively, from 

the injection point. Wn + 1 and Wn represent the base width for 

peak n + 1 and peak n, respectively. 

 

R(n+ 1) / (n) = 2 [(tn+1 – tn) / (Wn+ Wn+1)] (1) 

 

Theoretical plate number and height values were 

calculated in isocratic mode and the chromatographic 

experiments using cytochrome C as the analyte were 

calculated.   

III. RESULTS AND DISCUSSION 

 

Identification by FTIR: The poly (GMA-co-EDM) particles 

obtained by the "Multi-Step Suspension Polymerization" 

technique are converted into poly (DHPM-co-EDM) by 

hydrolysis in acidic medium. The formation of this form is 

evidenced by the strong hydroxyl (-OH) band observed in the 

FTIR spectrum of the hydrolysed particles at a wavelength of 

3500 cm-1 belonging to DHPM units. The FTIR analysis of 

the structure obtained before and after hydrolysis is given in 

Figure 1. 

Identification by Scanning Electron Microscopy: Size and 

surface morphology of poly (DHPM-co-EDM) particles were 

investigated by scanning electron microscope (SEM). SEM 

photographs showing the size distribution of the particles and 

surface morphology are given in Figure 2. Using the SEM 

photographs given, the coefficient of variation (CV) for 

average particle size (5.8 m) and size distribution (5.8%)  

was calculated. In the SEM photographs of Figure 2B, it is 

clear that the particle surface and the surface have a porous 

structure. 

Identification with BET Surface Area and Pore Size 

Measuring Device: The average pore size, pore volume, and 

specific surface area for poly (DHPM-co-EDM) particles 

were measured using a BET device. The average pore size is 

40 nm, the pore volume is 0.34 mL/g and the specific surface 

area is 37 m2/g. 

Poly(MAA) grafted-poly(DHPM-co-EDM) particles by 

ATRP as Column Support Material in IEC: Chromatograms 

obtained with different flow rates for poly (MAA) grafted 

particles produced by ATRP are given in Figure 3. 

Experiments showed that the column was capable of 

separating all analytes in as little as 12 minutes at a flow rate 

of 1 mL / min. Higher performance of the column is an 

indication of the increased flow rate and the pixels do not 

overlap each other and maintain their resolution. 
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Fig. 3  Sample chromatograms showing protein separation under gradient 

conditions by ion exchange chromatography using column containing poly 

(MAA) -grafted poly (DHPM-co-EDM) particles synthesized by ATRP 

Mobile phase: A: 20 mM HEPES buffer (pH 8), B: 20 mM HEPES buffer 
(pH 8) + 1 M NaCl, Gradient conditions: 100% A to 100% B in 20 min. 

Column dimensions: 100x4.6 mm i.d., UV-detector 280 nm. Peak order: (1) 

Myoglobin, (2) Ribonuclease A, (3) Cytochrome C, (4) Lysozyme. 

 

The peak resolution values obtained at different flow rates 

of the column are given in Table 1. The time of analysis 

could be shortened by about three times while maintaining 

the chromatographic separation ability by increasing the flow 

rate from 0.25 mL/min to 1.0 mL/min. 

 
Table 1. Effect of mobile phase flow rate on chromatographic behavior of 

poly (MAA) grafted poly (DHPM-co-EDM) column produced by ATRP 
 

Flow Rate (ml/min) R(2/1) R(3/2) R(4/3) 

0.25 9.1 0.8 1.1 

0.50 9.2 1.1 1.3 

0.75 9.4 1.3 1.4 

1.00 10.4 1.7 1.4 

 

As is known, two important criteria for chromatographic 

performance and separation power for HPLC columns are the 

theoretical number of plate and the plate height. The lower 

value of the layer height indicates that the separation 

efficiency of the column is higher. With the column produced 

by ATRP a sufficiently low layer height (high separation 

yield) values were obtained. When the linear flow rate value 

is changed in the range of 1-10 cm/min, the layer height 

value for this column varies between 150-280 m (Figure 4). 

Protein recovery values of poly (MAA) grafted poly 

(DHPM-co-EDM) particles produced by ATRP range from 

94 to 100%. The protein recovery rate is important for 

repeated use for a column used in ion exchange 

chromatography. If this ratio is low, the injected analyte is 

adsorbed by the column and regeneration becomes difficult. 

The unregulated analyte in the pores causes the back pressure 

of the column to increase and the column to become clogged. 

Currently, the protein recovery rates of commercial columns 

are generally above 90%. 
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   Fig. 4  Alteration of plate height by linear flow rate for columns containing 

poly (MAA) -grafted poly (DHPM-co-EDM) particles obtained by ATRP. 
Analyt: Cytocrom C (0.25 mg / mL), Column dimensions: 100x4.6 mm i.d., 

UV detector, 280 nm. Mobile phase: pH 8, 20 mM HEPES buffer + 1 M 
NaCl 

 

In the last part of the chromatographic studies, analytical 

run-to-run and day-to-day reproducibility tests of the analytes 

for the column produced by ATRP were performed. The 

relative standard deviation values (BSS) obtained from the 

analysis "day to day" and "analysis to analysis" range from 

0.17-0.57% and 0.14-0.59%, respectively. BSS values below 

1% are an indication that this column can be reliably used 

several times. 

IV. CONCULISION 

These results show that ATRP-synthesized column-packed 

materials can be used for ion exchange chromatography. 
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Abstract – The column materials in the form of monodisperse and porous particles were synthesized with regard to test their 

column performances in Ion Exchange Chromatography (IEC) mode. Particles in the form of poly(glycidil methacrylate-co-

ethyleneglycol dimethacrylate) poly(GMA-co-EDM) copolymer  used for starting materials in the synthesis, were maintained 

by “multi-stage microsuspension polymerization”. Particle characterization was assessed by Scanning Electron Microscopy 

(SEM), BET surface area and porosity measurement system and FTIR spectroscopy. Weak cation-exchange carboxyl (-

COOH) group on monodisperse and porous poly(DHPM-co-EDM) particles, used for ion-exchange chromatography, was 

synthesized by “Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer Polymerization” (RAFT) method. The investigation of 

column performance concluded that weak cation-exchanged columns, synthesized by RAFT (190-260 µm) showed low and 

stable theoretical plate heights and high peak resolution values compared to literature knowledge. Protein recovery data in ion-

exchange column, which is synthesized by RAFT (97-100%) polymerization technique were determined as similar as 

quantitative values for all proteins.  “Nano-scale change” of ligand length determined the chromatographic performance of 

functional based ion-exchanged stable phase. Chromatographic studies demonstrated that the length of polymeric ligand, 

which can be controlled by RAFT polymerization, affected decrease of retention time without any change of column reverse 

pressure values, chromatographic separation ability (peak resolution and plate height) and analyte recovery from column. 

 

Keywords – Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer Polymerization (RAFT), High Performance Liquid 

Chromatograpy (HPLC), Ion Exchange Chromatography (IEC), Monodisperse and porous polymeric particles 

 

I. INTRODUCTION 

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) is one 

of the most widely used chromatographic separation 

techniques. This technique is based on the principle that the 

analytes dissolved in the liquid phase diffuse at the end of the 

interaction with the column packing material at different 

times. In HPLC columns, microparticles prepared in silica or 

polymeric form are used as packing material. Research on 

HPLC column packing materials in recent years has 

concentrated on polymeric particles due to the fact that the 

synthesis of spherical, porous and monodisperse forms is 

more varied and easier than the particle derivatization method 

and processes. Generally, commercially produced HPLC 

columns are composed of porous particles of different size 

distribution (polydisperse). This causes channeling in the 

column and decreases the chromatographic performance. In 

the presence of monodisperse porous particles, which are 

described as a new generation of chromatographic packing 

materials, high chromatographic separation ability can be 

obtained due to the regular flow profile formed in the 

column. The method of producing these particles is generally 

referred to as  Multi Step Polymerization [1-5]. In many 

types of HPLC applications (ion exchange chromatography, 

hydrophobic interaction chromatography, normal phase 

chromatography, affinity chromatography, reverse phase 

chromatography), columns of polar or different polarity are 

used. In practice, polar columns are needed in situations 

where analytes are difficult to leave the column, shortening 

the analysis period, preventing non-specific interactions [6-

10]. Ion-Exchange Chromatography (IEC) columns are 

produced by ion exchange groups on a silica or polymer 

based support, where polar particles are required. The most 

preferred ionic groups at constant phases are strong cation 

exchange sulfonic acid (-SO3H), weak cation exchange 

carboxylate (-COO-), strong anion exchange quaternary 

ammonium and weak anion exchange diethylamino (-N 

(C2H5) 2). The ligands containing these groups are either 

directly attached to the silica or polymer-based stationary 

phase bound by a spacer arm. Particularly in the presence of 

high molecular weight analytes, the limited analyt-ligand 

interaction resulting from steric or electrostatic hindrance and 

the resulting ineffective chromatographic separation is one of 

the major problems encountered in ion exchange 

chromatography. In recent years, studies on stationary phase 

synthesis for ion-exchange chromatography on HPLC have 

shown that ligand synthesis in polymeric form, which is more 

easily interacted with analytes to be chromatographically 

separated in a long chain and flexible structure, is a new 

alternative method instead of directly linked ion-exchange 

ligand has emerged. It has been thought that the use of 

polymeric ligands and constraints arising from ligand-analyte 

interaction can be eliminated. In recent studies, new surface 

derivatization methods have been developed on the basis of 

"Free Radical Polymerization" and "Living / Controlled 

Polymerization" for the polymeric ligand molecule and the 
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strong cation exchanger "sulphonic acid" and weak anion 

exchanger " dimethylamino "groups have been successfully 

used in protein separation by ion exchange chromatography 

[10].  

In the scope of the present study, a monodisperse porous 

weak cation-exchange polar column support material suitable 

for chromatographic analysis of proteins for Ion Exchange 

Chromatography (IEC) was synthesized by Reversible 

Addition Fragmentation Chain Transfer Polymerization 

(RAFT) 

 

II. MATERIALS AND METHOD 

IEC column packed materials were synthesized with 

"Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer 

Polymerization" (RAFT) which is one of the "Living 

Polymerization" methods. Poly (methacrylic acid) 

poly(MAA) ion-exchange ligand synthesis was carried out in 

the weak cation-exchange form which can adjust the 

molecular length with RAFT on poly (DHPM-co-EDM) 

microspheres. The final particles were tested for protein 

separation as IEC column packing material in High 

Performance Liquid Chromatography.  

A. Production of Monodisperse and Porous HPLC Column 

Packed Materials 

First, polystyrene (PS) seed latex was produced by 

dispersion polymerization method for poly (DHPMA-EDM) 

monodisperse particle synthesis. In the production of the seed 

latex by dispersion polymerization, styrene (S, Yarpet, 

Kocaeli, Turkey) as the monomer, absolute ethyl alcohol (Et-

OH, Merck AG, Germany) and 2-methoxyethanol (HPLC 

grade, Met-OH, Aldrich Chemical Co 2-

azobisisobutyronitrile (AIBN, BDH Chemicals LTD., UK) as 

the initiator and polyvinylprolidone K-30 (Mr: 40000, PVP 

K-30, Sigma Chemical Co., USA) as the stabilizer. A total of 

120 ml of a solution containing 60% ethanol and 40% 2-

methoxyethanol was prepared as the dispersion medium for 

polymerization carried out in a sealed cylindrical glass 

reactor with a volume of 250 ml. PVP K-30 dissolved in the 

dispersing medium. AIBN and styrene was added to the 

dispersion medium. Dispersion polymerization was carried 

out at a polymerization temperature of 70 ° C for 24 hours at 

a shaking speed of 120 cpm. 

Secondly, Cyclohexanol (Cyc-OH, Aldrich Chemical Co., 

USA) and dibutylphthalate (DBP, Aldrich Chemical Co., 

USA) were used as a diluent for the production of 

monodisperse-porous poly (GMA-co-EDM) microspheres by 

the Multi-step Polymerization method. (GMA, Aldrich 

Chemicals Co., USA) and ethyleneglycol dimethacrylate 

(EDM, Aldrich Chemicals Co., USA) as monomeric and 

crosslinking agents, respectively, as anionic emulsifying 

agent, sodium dodecyl sulfate (SDS, Sigma Chemicals Co., 

used. 2-2'-azobisisobutyronitrile (AIBN, BDH Chemicals 

Ltd., England) as a initiator, and polyvinylalcohol (PVA, 

MA: 87000-146000, 87% hydrolyzed, Aldrich Chemicals 

Co., USA) as a stabilizer. A homogeneous organic phase 

eluent is provided by stirring Cyc-OH (14 mL), DBP (5.4 

mL), GMA (6.4 mL), EDM (4.2 mL) and AIBN (0.32 g) for 

the synthesis of the particles. This phase is dispersed in 

aqueous medium (360 mL) containing SDS (0.60 g) and PVA 

(2.8 g) for 30 minutes. Polystyrene latex (0.70 g) is added to 

the resulting emulsion. The mixture is stirred at room 

temperature for 24 hours at a magnetic speed of 250 rpm. At 

the end of this time, the polymerization is completed in a 

shaking water bath for 24 hours at a shaking speed of 120 

cpm at 70 ° C. The particles were extracted with THF in a 

shaking water bath at 50 ° C for 4 hours. 

As the third step, the poly (GMA-co-EDM) copolymer 

obtained as a result of the polymerization is hydrolyzed with 

sulfuric acid (H2SO4, Merck A.G., Germany). The particles 

are first dispersed in 50 ml of 0.5 M 95% H2SO4 solution in 

500 ml of pyrex. The hydrolysis is carried out in a shaker 

water bath at 60 ° C for 12 hours. 

As a final step, 3- (2-bromoisobutyramido) propyl 

(triethoxy) silane (BIBAPTES) was used as initiator in 

polyionic ligand synthesis with RAFT on poly (DHPM-co-

EDM) particles. The following method was used for 

BIBAPTES synthesis [10-11]. BIBAPTES-bound particles 

[11] for formation of polyionic ligand, [poly (MAA)] 

containing carboxyl group by RAFT on poly (DHPM-co-

EDM) particles were precipitated with 

phenethylthiobenzoate-magnesium bromide in THF for 24 

hours in pyrex schlenk reactor at 60 ° C and 120 cpm was 

reacted in the water bath at the agitation speed. Particles 

washed repeatedly with THF, ethanol and finally with water 

are the next step in preparing the particles for MAA 

polymerisation. MAA (8.1 mmol) and AIBN (0.025 g) were 

dissolved in a ethanol / water solution (50/50% v / v, 10 mL) 

in a Schlenk tube. The reaction medium was vacuumed and 

poly (MAA) ligand synthesis with RAFT on poly (DHPM-

co-EDM) particles was carried out for 24 hours at a 

polymerization rate of 250 rpm at 70 ° C. After 

polymerization, the particles were washed by sequential 

centrifugation-decantation with ethanol, then distilled water. 

B. Characterization of Monodisperse and Porous HPLC 

Column Packing Materials 

The poly (gylcidyl methacrylate-co-ethyleneglycidyl 

dimethylacetate) (poly (GMA-co-EDM)) particles obtained 

by the "Multi-Step Suspension Polymerization" technique are 

hydrolyzed in an acidic medium and transformed to poly 

(2,3-dihydroxypropylmethacrylate-ethyleneglycoldimethacry 

late) -co-EDM) particles were formed. The formation of this 

form is evidenced by the hydroxyl (-OH) band of 

dihydroxypropylmethacrylate (DHPM) units in the FTIR 

spectrum of the structure obtained before and after 

hydrolysis. 

.
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Fig. 1  The FTIR spectrum of poly (GMA-co-EDM) and poly (DHPM-co-

EDM)  

The mean particle size and size distribution of 

monodisperse and porous particles were determined by 

scanning electron microscope (SEM) (JEOL, JEM 1200EX, 

Japan). 

(BET) device (Quantachrome, Nova 2200E, UK) was used 

to determine the surface area and average pore size and 

distribution of the particles. 

 

 

 

 

Fig. 2  The SEM photos of  poly (DHPM-co-EDM) (A) 2000X, (B) 8000X. 

 

C. Chromatographic performance tests 

Steel columns (Schimadzu, Japan) having an inner 

diameter of 4.6 mm and a length of 100 mm were used in the 

study. The columns are filled at about 200 atm. 

A sample mixture containing 4 different proteins 

(Myoglobin, Ribonuclease A, Cytochrome C and Lysozyme) 

(Sigma) was used as an analyte in chromatographic 

performance tests. The isoelectric point (pI) values are taken 

into consideration in the selection of these proteins. It is 

aimed that the prepared columns can perform 

chromatographic separation at a wide range of pI as possible. 

In the experiments performed in cation exchange 

chromatography mode, different buffers were used at 

different pH as the mobile phase. 

D. Determination of Chromatographic Parameters 

The peak resolution, R (n + 1 / n), for a given protein in the 

resulting chromatograms is calculated according to equation 

(1). Where R (n + 1 / n) is the resolution between the selected 

peak (n + 1) and the previous peak (n). tn + 1 and tn are the 

retention times for peak n + 1 and peak n, respectively, from 

the injection point. Wn + 1 and Wn represent the base width for 

peak n + 1 and peak n, respectively. 

 

R(n+ 1) / (n) = 2 [(tn+1 – tn) / (Wn+ Wn+1)] (1) 

 

Theoretical plate number and height values were 

calculated in isocratic mode and the chromatographic 

experiments using cytochrome C as the analyte were 

calculated.   

III. RESULTS AND DISCUSSION 

 

Identification by FTIR: The poly (GMA-co-EDM) particles 

obtained by the "Multi-Step Suspension Polymerization" 

technique are converted into poly (DHPM-co-EDM) by 

hydrolysis in acidic medium. The formation of this form is 

evidenced by the strong hydroxyl (-OH) band observed in the 

FTIR spectrum of the hydrolysed particles at a wavelength of 

3500 cm-1 belonging to DHPM units. The FTIR analysis of 

the structure obtained before and after hydrolysis is given in 

Figure 1. 

Identification by Scanning Electron Microscopy: Size and 

surface morphology of poly (DHPM-co-EDM) particles were 

investigated by scanning electron microscope (SEM). SEM 

photographs showing the size distribution of the particles and 

surface morphology are given in Figure 2. Using the SEM 

photographs given, the coefficient of variation (CV) for 

average particle size (5.8 m) and size distribution (5.8%)  

was calculated. In the SEM photographs of Figure 2B, it is 

clear that the particle surface and the surface have a porous 

structure. 

Identification with BET Surface Area and Pore Size 

Measuring Device: The average pore size, pore volume, and 

specific surface area for poly (DHPM-co-EDM) particles 

were measured using a BET device. The average pore size is 

40 nm, the pore volume is 0.34 mL/g and the specific surface 

area is 37 m2/g. 

Poly(MAA) grafted-poly(DHPM-co-EDM) particles by 

RAFT as Column Support Material in IEC: Chromatograms 

obtained with different flow rates for poly (MAA) grafted 

particles produced by RAFT are given in Figure 3. 

Experiments showed that the column was capable of 

separating all analytes in as little as 9 minutes at a flow rate 

of 2 mL / min. Higher performance of the column is an 

indication of the increased flow rate and the pixels do not 

overlap each other and maintain their resolution. 
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Fig. 3  Sample chromatograms showing protein separation under gradient 
conditions by ion exchange chromatography using column containing poly 

(MAA) -grafted poly (DHPM-co-EDM) particles synthesized by RAFT 

Mobile phase: A: 20 mM HEPES buffer (pH 8), B: 20 mM HEPES buffer 
(pH 8) + 1 M NaCl, Gradient conditions: 100% A to 100% B in 30 min. 

Column dimensions: 100x4.6 mm i.d., UV-detector 280 nm. Peak order: (1) 

Myoglobin, (2) Ribonuclease A, (3) Cytochrome C, (4) Lysozyme. 

 

The peak resolution values obtained at different flow rates 

of the column are given in Table 1. The time of analysis 

could be shortened by about three times while maintaining 

the chromatographic separation ability by increasing the flow 

rate from 0.5 mL / min to 2.0 mL / min 

 
Table 1. Effect of mobile phase flow rate on chromatographic behavior of 

poly (MAA) grafted poly (DHPM-co-EDM) column produced by RAFT 

 

Flow Rate (ml/min) R(2/1) R(3/2) R(4/3) 

0.50 8.1 1.0 2.1 

0.75 8.2 1.1 2.1 

1.00 8.5 1.3 2.3 

1.50 8.9 1.5 2.3 

2.00 10.8 1.6 2.3 

 

As is known, two important criteria for chromatographic 

performance and separation power for HPLC columns are the 

theoretical number of plate and the plate height. The lower 

value of the layer height indicates that the separation 

efficiency of the column is higher. With the column produced 

by RAFT a sufficiently low layer height (high separation 

yield) values were obtained. When the linear flow rate value 

is changed in the range of 1-15 cm/min, the layer height 

value for this column varies between 190-260 m (Figure 4). 

Protein recovery values of poly (MAA) grafted poly 

(DHPM-co-EDM) particles produced by RAFT range from 

97 to 100%. The protein recovery rate is important for 

repeated use for a column used in ion exchange 

chromatography. If this ratio is low, the injected analyte is 

adsorbed by the column and regeneration becomes difficult. 

The unregulated analyte in the pores causes the back pressure 

of the column to increase and the column to become clogged. 

Currently, the protein recovery rates of commercial columns 

are generally above 90%. 
 

 
 

   Fig. 4  Alteration of plate height by linear flow rate for columns 

containing poly (MAA) -grafted poly (DHPM-co-EDM) particles obtained 
by RAFT. Analyt: Cytocrom C (0.25 mg / mL), Column dimensions: 

100x4.6 mm i.d., UV detector, 280 nm. Mobile phase: pH 8, 20 mM HEPES 

buffer + 1 M NaCl 

 

In the last part of the chromatographic studies, analytical 

run-to-run and day-to-day reproducibility tests of the analytes 

for the column produced by RAFT were performed. The 

relative standard deviation values (BSS) obtained from the 

analysis "day to day" and "analysis to analysis" range from 

0.30-0.79% and 0.33-0.99%, respectively. BSS values below 

1% are an indication that this column can be reliably used 

several times. 

IV. CONCULISION 

These results show that RAFT-synthesized column-packed 

materials can be used for ion exchange chromatography. 
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Abstract – The column materials in the form of monodisperse and porous particles were synthesized with regard to test their 

column performances in Ion Exchange Chromatography (IEC) mode. Particles in the form of poly(glycidil methacrylate-co-

ethyleneglycol dimethacrylate) poly(GMA-co-EDM) copolymer  used for starting materials in the synthesis, were maintained 

by “multi-stage microsuspension polymerization”. Particle characterization was assessed by Scanning Electron Microscopy 

(SEM), BET surface area and porosity measurement system and FTIR spectroscopy. Weak cation-exchange carboxyl (-

COOH) group on monodisperse and porous poly(DHPM-co-EDM) particles, used for ion-exchange chromatography, was 

synthesized by a simple method. The particles were hydrolyzed with trifloroacetic acid (TFA) in order to generate carboxyl 

groups on their surfaces. By use of this approach, a new column type having small ion-exchange ligands, are maintained. The 

investigation of column performances concluded that weak cation-exchanged column, synthesized by acidic hydrolysis (200-

350 µm), showed low and stable theoretical plate heights and high peak resolution values compared to literature knowledge. 

Protein recovery data in ion-exchange column, which is synthesized by acidic hydrolysis (AH) (94-99%) polymerization 

technique, was determined as similar as quantitative values for all proteins.  Reproducibility tests of analytes of poly(MAA) 

column was assessed “during analysis and day by day”. The BSS values in column, synthesized by acidic hydrolysis, were 

determined as 2.51% and 1.75%, respectively. Results showed that synthesized column material can be successfully used in 

ion-exchange chromatography. 

 
Keywords – Acidic hydrolysis (AH), High Performance Liquid Chromatograpy (HPLC), Ion Exchange Chromatography 

(IEC), Monodisperse and porous polymeric particles 

 

I. INTRODUCTION 

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) is one 

of the most widely used chromatographic separation 

techniques. This technique is based on the principle that the 

analytes dissolved in the liquid phase diffuse at the end of the 

interaction with the column packing material at different 

times. In HPLC columns, microparticles prepared in silica or 

polymeric form are used as packing material. Research on 

HPLC column packing materials in recent years has 

concentrated on polymeric particles due to the fact that the 

synthesis of spherical, porous and monodisperse forms is 

more varied and easier than the particle derivatization method 

and processes. Generally, commercially produced HPLC 

columns are composed of porous particles of different size 

distribution (polydisperse). This causes channeling in the 

column and decreases the chromatographic performance. In 

the presence of monodisperse porous particles, which are 

described as a new generation of chromatographic packing 

materials, high chromatographic separation ability can be 

obtained due to the regular flow profile formed in the 

column. The method of producing these particles is generally 

referred to as  Multi Step Polymerization [1-5]. In many 

types of HPLC applications (ion exchange chromatography, 

hydrophobic interaction chromatography, normal phase 

chromatography, affinity chromatography, reverse phase 

chromatography), columns of polar or different polarity are 

used. In practice, polar columns are needed in situations 

where analytes are difficult to leave the column, shortening 

the analysis period, preventing non-specific interactions [6-

9]. Ion-Exchange Chromatography (IEC) columns are 

produced by ion exchange groups on a silica or polymer 

based support, where polar particles are required. The most 

preferred ionic groups at constant phases are strong cation 

exchange sulfonic acid (-SO3H), weak cation exchange 

carboxylate (-COO-), strong anion exchange quaternary 

ammonium and weak anion exchange diethylamino (-N 

(C2H5) 2). The ligands containing these groups are either 

directly attached to the silica or polymer-based stationary 

phase bound by a spacer arm. Particularly in the presence of 

high molecular weight analytes, the limited analyt-ligand 

interaction resulting from steric or electrostatic hindrance and 

the resulting ineffective chromatographic separation is one of 

the major problems encountered in ion exchange 

chromatography. In recent years, studies on stationary phase 

synthesis for ion-exchange chromatography on HPLC have 

shown that ligand synthesis in polymeric form, which is more 

easily interacted with analytes to be chromatographically 

separated in a long chain and flexible structure, is a new 

alternative method instead of directly linked ion-exchange 

ligand has emerged. It has been thought that the use of 

polymeric ligands and constraints arising from ligand-analyte 

interaction can be eliminated. In recent studies, new surface 

derivatization methods have been developed on the basis of 

"Free Radical Polymerization" and "Living / Controlled 

Polymerization" for the polymeric ligand molecule and the 

strong cation exchanger "sulphonic acid" and weak anion 
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exchanger " dimethylamino "groups have been successfully 

used in protein separation by ion exchange chromatography 

[10, 11]. However, these methods are time consuming, costly 

and difficult methods. 

In the scope of the present study, a monodisperse porous 

weak cation-exchange polar column support material suitable 

for chromatographic analysis of proteins for Ion Exchange 

Chromatography (IEC) was synthesized by a simple method 

such as Acidic hydrolysis (AH). 

 

II. MATERIALS AND METHOD 

IEC column packed materials were synthesized with 

"Acidic hydrolysis" (AH) as a simple method. Poly 

(methacrylic acid) poly(MAA) ion-exchange ligand synthesis 

was carried out in the weak cation-exchange form which can 

adjust the molecular length with AH on poly (DHPM-co-

EDM) microspheres. The final particles were tested for 

protein separation as IEC column packing material in High 

Performance Liquid Chromatography.  

A. Production of Monodisperse and Porous HPLC Column 

Packed Materials 

First, polystyrene (PS) seed latex was produced by 

dispersion polymerization method for poly (DHPMA-EDM) 

monodisperse particle synthesis. In the production of the seed 

latex by dispersion polymerization, styrene (S, Yarpet, 

Kocaeli, Turkey) as the monomer, absolute ethyl alcohol (Et-

OH, Merck AG, Germany) and 2-methoxyethanol (HPLC 

grade, Met-OH, Aldrich Chemical Co 2-

azobisisobutyronitrile (AIBN, BDH Chemicals LTD., UK) as 

the initiator and polyvinylprolidone K-30 (Mr: 40000, PVP 

K-30, Sigma Chemical Co., USA) as the stabilizer. A total of 

120 ml of a solution containing 60% ethanol and 40% 2-

methoxyethanol was prepared as the dispersion medium for 

polymerization carried out in a sealed cylindrical glass 

reactor with a volume of 250 ml. PVP K-30 dissolved in the 

dispersing medium. AIBN and styrene was added to the 

dispersion medium. Dispersion polymerization was carried 

out at a polymerization temperature of 70 ° C for 24 hours at 

a shaking speed of 120 cpm. 

Secondly, Cyclohexanol (Cyc-OH, Aldrich Chemical Co., 

USA) and dibutylphthalate (DBP, Aldrich Chemical Co., 

USA) were used as a diluent for the production of 

monodisperse-porous poly (GMA-co-EDM) microspheres by 

the Multi-step Polymerization method. (GMA, Aldrich 

Chemicals Co., USA) and ethyleneglycol dimethacrylate 

(EDM, Aldrich Chemicals Co., USA) as monomeric and 

crosslinking agents, respectively, as anionic emulsifying 

agent, sodium dodecyl sulfate (SDS, Sigma Chemicals Co., 

used. 2-2'-azobisisobutyronitrile (AIBN, BDH Chemicals 

Ltd., England) as a initiator, and polyvinylalcohol (PVA, 

MA: 87000-146000, 87% hydrolyzed, Aldrich Chemicals 

Co., USA) as a stabilizer. A homogeneous organic phase 

eluent is provided by stirring Cyc-OH (14 mL), DBP (5.4 

mL), GMA (6.4 mL), EDM (4.2 mL) and AIBN (0.32 g) for 

the synthesis of the particles. This phase is dispersed in 

aqueous medium (360 mL) containing SDS (0.60 g) and PVA 

(2.8 g) for 30 minutes. Polystyrene latex (0.70 g) is added to 

the resulting emulsion. The mixture is stirred at room 

temperature for 24 hours at a magnetic speed of 250 rpm. At 

the end of this time, the polymerization is completed in a 

shaking water bath for 24 hours at a shaking speed of 120 

cpm at 70 ° C. The particles were extracted with THF in a 

shaking water bath at 50 ° C for 4 hours. 

As the third step, the poly (GMA-co-EDM) copolymer 

obtained as a result of the polymerization is hydrolyzed with 

sulfuric acid (H2SO4, Merck A.G., Germany). The particles 

are first dispersed in 50 ml of 0.5 M 95% H2SO4 solution in 

500 ml of pyrex. The hydrolysis is carried out in a shaker 

water bath at 60 ° C for 12 hours. 

As a final step, synthesized Poly (DHPM-co-EDM) 

particles (1.50 gr) were reacted in methylene chloride (10 

mL) with TFA (0.6 mL) in the second hydrolysis step for 24 

hours at room temperature. Interaction with TFA, a strong 

acid, provided that the diol-containing ester form was 

converted to the carboxylic acid form. This reaction was first 

used in the literature for the synthesis of ion-exchange 

column material. 

After polymerization, the particles were washed by 

sequential centrifugation-decantation with ethanol, then 

distilled water. 

B. Characterization of Monodisperse and Porous HPLC 

Column Packing Materials 

The poly (gylcidyl methacrylate-co-ethyleneglycidyl 

dimethylacetate) (poly (GMA-co-EDM)) particles obtained 

by the "Multi-Step Suspension Polymerization" technique are 

hydrolyzed in an acidic medium and transformed to poly 

(2,3-dihydroxypropylmethacrylate-ethyleneglycoldimethacry 

late) -co-EDM) particles were formed. The formation of this 

form is evidenced by the hydroxyl (-OH) band of 

dihydroxypropylmethacrylate (DHPM) units in the FTIR 

spectrum of the structure obtained before and after 

hydrolysis. 

.

 

Fig. 1  The FTIR spectrum of poly (GMA-co-EDM) and poly (DHPM-co-

EDM)  

The mean particle size and size distribution of 

monodisperse and porous particles were determined by 

scanning electron microscope (SEM) (JEOL, JEM 1200EX, 

Japan). 

(BET) device (Quantachrome, Nova 2200E, UK) was used 

to determine the surface area and average pore size and 

distribution of the particles. 
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Fig. 2  The SEM photos of  poly (DHPM-co-EDM) (A) 2000X, (B) 8000X. 

 

C. Chromatographic performance tests 

Steel columns (Schimadzu, Japan) having an inner 

diameter of 4.6 mm and a length of 50 mm were used in the 

study. The columns are filled at about 200 atm. 

A sample mixture containing 4 different proteins 

(Myoglobin, Ribonuclease A, Cytochrome C and Lysozyme) 

(Sigma) was used as an analyte in chromatographic 

performance tests. The isoelectric point (pI) values are taken 

into consideration in the selection of these proteins. It is 

aimed that the prepared columns can perform 

chromatographic separation at a wide range of pI as possible. 

In the experiments performed in cation exchange 

chromatography mode, different buffers were used at 

different pH as the mobile phase. 

D. Determination of Chromatographic Parameters 

The peak resolution, R (n + 1 / n), for a given protein in the 

resulting chromatograms is calculated according to equation 

(1). Where R (n + 1 / n) is the resolution between the selected 

peak (n + 1) and the previous peak (n). tn + 1 and tn are the 

retention times for peak n + 1 and peak n, respectively, from 

the injection point. Wn + 1 and Wn represent the base width for 

peak n + 1 and peak n, respectively. 

 

R(n+ 1) / (n) = 2 [(tn+1 – tn) / (Wn+ Wn+1)] (1) 

 

Theoretical plate number and height values were 

calculated in isocratic mode and the chromatographic 

experiments using cytochrome C as the analyte were 

calculated.   

III. RESULTS AND DISCUSSION 

 

Identification by FTIR: The poly (GMA-co-EDM) particles 

obtained by the "Multi-Step Suspension Polymerization" 

technique are converted into poly (DHPM-co-EDM) by 

hydrolysis in acidic medium. The formation of this form is 

evidenced by the strong hydroxyl (-OH) band observed in the 

FTIR spectrum of the hydrolysed particles at a wavelength of 

3500 cm-1 belonging to DHPM units. The FTIR analysis of 

the structure obtained before and after hydrolysis is given in 

Figure 1. 

Identification by Scanning Electron Microscopy: Size and 

surface morphology of poly (DHPM-co-EDM) particles were 

investigated by scanning electron microscope (SEM). SEM 

photographs showing the size distribution of the particles and 

surface morphology are given in Figure 2. Using the SEM 

photographs given, the coefficient of variation (CV) for 

average particle size (5.8 m) and size distribution (5.8%) 

was calculated. In the SEM photographs of Figure 2B, it is 

clear that the particle surface and the surface have a porous 

structure. 

Identification with BET Surface Area and Pore Size 

Measuring Device: The average pore size, pore volume, and 

specific surface area for poly (DHPM-co-EDM) particles 

were measured using a BET device. The average pore size is 

40 nm, the pore volume is 0.34 mL/g and the specific surface 

area is 37 m2/g. 

Poly(MAA) grafted-poly(DHPM-co-EDM) particles by AH 

as Column Support Material in IEC: A reference column 

material was synthesized for comparison with the ion 

exchange support materials bearing the polymeric ligand in 

the weak cation exchanger form. For this purpose, 

monodisperse-porous poly (DHPM-co-EDM) particles of 5.8 

μm size were reacted with TFA and carboxyl groups were 

formed by hydrolysis of DHPM units on the particle surface. 

In the literature, there are methods developed for the 

synthesis of ion exchangers from poly (GMA-co-EDM) 

particles [10-11]. But the methods and forms of 

implementation are quite complex. However, the method 

proposed in this study ensures that the carboxyl group is 

formed directly on the carrier by a single reaction. After 

hydrolysis, the carboxyl content of the porous particles was 

determined as 3.81 mmol/g dry particle by potentiometric 

titration.  

 

 
Fig. 3  Sample chromatograms showing protein separation under gradient 

conditions by ion exchange chromatography using column containing poly 

(MAA) -grafted poly (DHPM-co-EDM) particles synthesized by AH Mobile 
phase: A: 20 mM HEPES buffer (pH 8), B: 20 mM HEPES buffer (pH 8) + 1 

M NaCl, Gradient conditions: 100% A to 100% B in 20 min. Column 

dimensions: 50x4.6 mm i.d., UV-detector 280 nm. Peak order: (1) 
Myoglobin, (2) Ribonuclease A, (3) Cytochrome C, (4) Lysozyme. 
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Chromatograms obtained with different flow rates for poly 

(MAA) grafted particles produced by AH are given in Figure 

3. Experiments showed that the column was capable of 

separating all analytes in as little as 10 minutes at a flow rate 

of 1.25 mL/min. Higher performance of the column is an 

indication of the increased flow rate and the pixels do not 

overlap each other and maintain their resolution. 

The peak resolution values obtained at different flow rates 

of the column are given in Table 1. The time of analysis 

could be shortened by about three times while maintaining 

the chromatographic separation ability by increasing the flow 

rate from 0.25 mL / min to 1.25 mL / min 

 
Table 1. Effect of mobile phase flow rate on chromatographic behavior of 

poly (MAA) grafted poly (DHPM-co-EDM) column produced by AH 

 

Flow Rate (ml/min) R(2/1) R(3/2) R(4/3) 

0.25 10.5 1.1 2.1 

0.50 10.3 1.2 2.4 

0.75 9.1 1.3 2.5 

1.00 8.7 1.4 2.5 

1.25 8.1 1.4 2.6 

 

As is known, two important criteria for chromatographic 

performance and separation power for HPLC columns are the 

theoretical number of plate and the plate height. The lower 

value of the layer height indicates that the separation 

efficiency of the column is higher. With the column produced 

by AH a sufficiently low layer height (high separation yield) 

values were obtained. The layer height value for this column 

varies between 200-350 m (Figure 4). 

Protein recovery values of poly (MAA) grafted poly 

(DHPM-co-EDM) particles produced by AH range from 94 

to 99%. The protein recovery rate is important for repeated 

use for a column used in ion exchange chromatography. If 

this ratio is low, the injected analyte is adsorbed by the 

column and regeneration becomes difficult. The unregulated 

analyte in the pores causes the back pressure of the column to 

increase and the column to become clogged. Currently, the 

protein recovery rates of commercial columns are generally 

above 90%. 
 

 
 

   Fig. 4  Alteration of plate height by linear flow rate for columns 

containing poly (MAA) -grafted poly (DHPM-co-EDM) particles obtained 

by AH. Analyt: Cytocrom C (0.25 mg / mL), Column dimensions: 50x4.6 

mm i.d., UV detector, 280 nm. Mobile phase: pH 8, 20 mM HEPES buffer + 
1 M NaCl 

 

In the last part of the chromatographic studies, analytical 

run-to-run and day-to-day reproducibility tests of the analytes 

for the column produced by AH were performed. The relative 

standard deviation values (BSS) obtained from the analysis 

"day to day" and "analysis to analysis" range from 0.92-

1.75% and 0.95-2.31%, respectively. BSS values below 1% 

are an indication that this column can be reliably used several 

times. 

IV. CONCULISION 

These results show that AH-synthesized column-packed 

materials can be used for ion exchange chromatography. 

However, it is thought that the column packing material can 

not be used efficiently in the long run. 
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Abstract – Nowadays, competition in industrial production has come to the top with technological improvements. In this 

competitive environment, producers need better quality, faster and less costly production methods. So, the use of industrial 

robotic systems is becoming increasingly widespread for different sectors. In this experimental study, the advantages of robot 

welding automation compared to manual welding process were analyzed. Particularly, the difference between the two 

processes in the welding trajectory is constantly changed, is revealed as a result of the tests. In this study, Kuka KR6 industrial 

robot manipulator is used for experimental welding process.  

Finally, according to result of the experiment, the welded workpieces obtained from the robotic welding process and the 

operator manual based welded workpieces are compared. The quality difference between two processes is better observed 

because the frequency of the trajectory changes frequently in the weld seam in the square wave form. In order to better 

evaluate the results of this work, the resulting parts were subjected to a tensile test in a laboratory environment. The test results 

showed that robotic based welding has superior performance for joint two steel plates. 

   

Keywords – Robotic arc welding, Industrial Robots, Mechatronics System, Automation.  

 

 

I. INTRODUCTION 

Despite technological advances, many undesirable faults 

can ocur, especially in robotic welding process. As a result, 

faults such as cracks, depositions, stacks, particle faults are 

observed especially in workpieces with variable trajectory 

weld seams. The studies carried out in order to automatically 

detection the weld seam is one of the investigations made to 

produce this solution of the problems. 

Some of significant papers have remarked about these 

problems. Numerous  researches have focused on automatic 

weld seam identification [1-3]. [4] were present a new weld 

joint detection method using stereo vision system for 

automatically generate programme paths. This approach was 

experimentally tested on an industrial robot manipulator. 

[5] controlled the welding parameters to obtain optimum 

welding qualities in the robotic gas metal arc welding using 

artificial neural network technique. 

For this reason, the accuracy of the results is compared with 

the neural network models developed using two different 

learning algorithms, the Error Backpropagation algorithm and 

the Levenberg-Marquardt algorithm. In the experimental 

study, weld width information was used at the output layer 

while parameters such as number of passes, welding speed, 

source current and arc voltage were set as inputs to the 

artificial neural network model.  

[6] were produced a methodology to fault detection on 

robot manipulators using neural network. This approach was 

tested on KUKA six-axis robot manipulator. The obtained 

results have been extremely effective in determining these 

faults that are vibration based.  

This experimental study mainly involves scientific work 

on the development of methods for minimizing weld faults 

for the robotic welding process which is extremely important  

for  industry. Operator-based weldings are more stacked and 

there are welding faults that go out of trajectory. In addition, 

due to  very good arc can’t be provided, and faulty and re-

necessary welding can also occur. For this reason, in this 

experimental work, research and development will be carried 

out on a fully automated and camera image system and a very 

good performance and quality welded joint. 

The paper is organized as follows: Section 2 present the 

experimental system and used methods. In Section 3, test 

results are analyzed. Finally, this study concluded and 

discussion in Section 4. 

II. MATERIALS AND METHOD 

The experimental study in this paper was carried out in the 

mechatronics systems laboratory. The general appearance of 

the experimental system in the laboratory is shown in Fig 1. 

The system fort he experimental work consists of the 

following equipment  : 

 

 Industrial Robot Manipulator 

 Welding Equipment 

 Steel Table 

 Test Sample 

 Camera 

 Computer for image processing and control 

 

In this experimental study, KUKA KR 6-2 is used as 

industrial robot that it has six degrees of freedom. It is 

employed to analyze the optimal angles of joints as shown in 

Fig. 1. The robot manipulator are driven by 

electromechanical AC servo motors. Maximum speed of 

robot manipulator’s end-effector is 6000 mm/s. The 

positioning repetition accuracy of the robot manipulator is 0.1 
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mm [7]. The axis features for the investigated KUKA robot 

manipulator are given in Table 1.  

 

 

Fig. 1  Joints rotations definition of the Kuka robot manipulator [6] 

Table 1.  Kinematic parameters of the welding robot manipulator joints [7]. 

Axis Range of motion Speed 

1 ±185° 3000 d/d 

2 +35° to -155° 3000 d/d 

3 +35° to -155° 3000 d/d 

4 ±350° 6000 d/d 

5 ±130° 6000 d/d 

6 ±350° 6000 d/d 

 

The experimental system as shown Fig. 2. that consists of 

a Kuka KR6 industrial robot manipulator, Fronius arc 

welding equipments, a high definition webcam type camera, 

a steel table and steel material pieces in different profiles for 

testing and computer are used to realize automatic robotic 

welding process. The workpieces was placed randomly 

position on the steel welding table top. Then, camera that 

mounted on the table capture the images. The captured 

images are corrected using image processing algorithms. 

Thus, robot path is generated automatically for welding 

process. 

 

 

Fig. 2  Experimental system  

 

A total of 20 pieces of alloyed steel materials with 

dimensions of 400x300 mm and 3 mm wall thickness have 

been manufactured to be used as a sample in the welding 

process of the experimental works. In addition, a table made 

of stainless steel material with a thickness of 20 mm for the 

base has been manufactured. This table was heat treated and 

surface tempered so that the samples did not weld and 

contrast difference. In addition to this, in order to assist in 

calibration and positioning in image processing, holes in 

certain form are opened on the table. The view at different 

aspect of the test specimens is given in Fig 3. 

 

 

Fig. 3  Test sample- (a) perspective (b) top view 

An overview of the automatically robotic welding method 

is presented in this section. (1) The first step is to capture 

image of the workpiece and seam determination using image 

processing. (2) The obtained image is trimmed to create input 

layer for training neural network model. Then, neural 

network predictor is generated to remove faults on the 

resulting image. (3) Finally, generated position data is sent to 

robot controller. 

A. Weld Seam Detection 

Firstly, it is captured image of the workpiece on the 

workbench and it is converted to grayscale as shown Fig. 

4(a). The captured images are filtered using image processing 

algorithms via Matlab program for detect weld seam. Finally, 

weld seam trajectory is detected using prewitt edge algorithm 

as shown Fig. 4(b). The conversion from RGB to grayscale 

can be archieved using equation: 

  .
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where 
grayI  is calculated grey image from the camera, 

(u,v) is the pixel co-ordinate, ),}({ vuRIrgb
, ),}({ vuGI rgb

, 

),}({ vuBI rgb
are the red, green and blue components of the 

left RGB image respectively [7]. 
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          (a)                                                    (b) 

Fig. 4  Weld seam detection on the workpiece image 

B. Image Enhancement 

Unfortunately, only the image processing technique is not 

enough to determine the welding seam trajectory. As shown 

Fig. 4(b), there are some faults on the image. For this reason, 

a neural network predictor is presented for image denoising 

processing. 

 ANNs are commonly accepted intelligence research 

where a non-linear mapping between input and output 

parameters is required for a function approximation [5]. In 

this experimental work, feedforward neural network type is 

used and Scaled Conjugate Gradient (trainscg) function is 

selected for training three layered neural network model. 

Thanks to generated this model very successful results have 

been obtained by using a neural network estimator model to 

improve the faults on the picture using image processing, in 

Fig. 5. In these results have shown that neural networks can 

be used in this area.  

 

 

Fig. 5  Image denoising using neural network 

C. Sending Data from Computer to KUKA 

To find which of the weld joint and then to determine the 

motion points, new neural network predictor is developed in 

this study. The cartesian co-ordinates of the detected points 

are sent to the industrial robot controller via computer as axis 

angle values. This communication is provided by the 

developed new interface on the computer side using 

JopenShowVar. On the Kuka side, KUKAVARPROXY is 

used for data transfer [8]. 

 

 

Fig. 6  Communication schema between KUKA and computer[8] 

III. RESULTS 

The result of the experiment is compared to the welded 

work obtained from operator manual based welded work. Fig. 

7 shows an image of the obtained weld as a result of both 

processes. The picture on the left is the welding made 

manually by the operator and has many faults according to 

the welding made by the robot on the right. It has been 

observed that the quality difference between the two 

processes is further increased as the trajectory of the weld 

seam in the square wave form increases the difficulty of the 

process. In order to evaluate the results of this study more 

accurately, the workpieces obtained at the end of the 

application were tested by tension test. 

 

 

Fig. 7  Operator based manual welding and robotic welding 

Since the workpieces obtained in the experiment are too 

large for the tensile test, samples are cut out in 60x40 mm 

sections on the part according to the limits of the test device. 

While the samples were being prepared, care was taken to 

take samples from the same sides of the parts obtained by 

both processes. The steps of forming the samples in the 

laboratory in which the experiment is performed are shown in 

Fig. 8. 

 

 

Fig. 8  The steps of forming the samples in the laboratory 

The samples obtained after the experimental study were 

tested by Technology Research and Application Center of the 

University of Erciyes (TAUM). The test steps are shown in 

Fig. 9. In addition, the test speed is set at 5 mm / min. 
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Fig. 9  Tension test steps in the laboratory 

Fig. 9 and Fig. 10 show the stress-percentage elongation 

and force-percentage elongation graphs of the samples. As 

shown in Fig.  9, it can be seen clearly that the welded part of 

the robot is resist higher tension. 

 

 

Fig. 9  Stress-percentage elongation graphs  

When the force-percentage elongation graph was 

examined, it was observed that materials exhibiting similar 

elongation characteristics did not show any difference after 

8000 N force value when a certain amount of the same force 

was applied. It can be seen that when the hand welded part is 

caught when approximately 8861 N force is applied, the part 

obtained by the robotic welding process shows resistance up 

to about 17100 N. In addition, when the sample taken from 

the hand-welded part has increased by about 1.99 mm at the 

end of the test, the sample obtained by the robotic welding 

process is measured after about 4.32 mm. 

 

Fig. 10  Force-percentage elongation graphs 

Numerical data of the tension test results are also observed in 

Table 2. According to these results, it has been proven that 

robotic welding process is obviously stronger than manual 

welding. 

 

Table 2.  Numerical data of the tension test results 

Axis Range of motion Speed 
Max. Stress (N/mm2)2 147.684 285.009 

Max. Force (N) 8861.02 17100.6 

Max. Percentage elongation (%) 7.68502 18.7883 

Max. Elongation (mm) 1.99810 4.32131 

Max. Strain analysis (mm) 1.99810 4.32131 

Elasticity module (N/mm2) 5451.16 4712.56 

IV. CONCLUSION 

The results obtained from the designed system are 

extremely successful in order to be an important probing 

solution encountered in the robotics welding process. With 

the development of the experimental work done, it will be 

possible to find solutions to the problems frequently 

encountered in robot welding automation, such as the 

detection of the automatic welding path which is frequently 

encountered in the industry, the determination of the starting 

point of welding, and the finding of nonstandard workpieces 

originating from manufacturing faults. 
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Özet – Kablosuz ağlar, veri sinyallerinin havadan iletildiği, kablo kullanmadan uzak mesafeler arasında iletişimi sağlayabilen 

teknolojilerdir. Kablosuz ağlarda veri, radyo frekansları veya kızılötesi ışınlar vasıtasıyla iletilir. Bu ağlardaki kullanıcılar 

arasında haberleşmenin gerçekleştirebilmesi için yönlendirme işlemi gerekmektedir. Yönlendirme protokolleri sayesinde 

kaynaktan hedefe bilgi paketi iletilirken uygun yolun bulunması ve hesaplanması gerçekleşmektedir. Kablosuz ağlarda 

yönlendirme protokolleri proaktif,  reaktif ve hibrid olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır. Bu çalışmada Geçici sıralı 

yönlendirme algoritması (TORA), Tasarsız isteğe bağlı uzaklık vektör yönlendirme (AODV), Dinamik kaynak yönlendirme 

(DSR), Optimize edilmiş bağlantı durumu yönlendirme (OLSR) ve Coğrafi yönlendirme (GRP) protokolleri sabit ve mobil 

istasyonlardan oluşan kablosuz ağlar için karşılaştırılmıştır. Farklı istasyon sayıları için kablosuz ağlarda farklı yönlendirme 

protokolleri ile elde edilen throughput, ortama erişim gecikmesi ve yeniden iletim sonuçları değerlendirilmiştir.     

 

Anahtar kelimeler – Kablosuz ağlar, TORA, AODV, DSR, OLSR, GRP 

 

Abstract – Wireless networks are the technologies that allow data signals to be transmitted from the air and enable 

communication between long distances without using wires. In wireless networks, data is transmitted via radio frequencies or 

infrared rays. Routing is required for the communication between the users in these networks. The appropriate path is found 

and calculated by the routing protocols while the information packet is being transmitted from the source to the destination. In 

wireless networks, routing protocols are divided into three categories: proactive, reactive and hybrid. In this study, Temporary 

ordered routing algorithm (TORA), Adhoc on-demand distance vector routing (AODV), Dynamic source routing (DSR), 

Optimized link state routing (OLSR) and Geographic routing (GRP) protocols are compared for wireless networks consisting 

of fixed and mobile stations. For different number of stations, throughput, media access delay and retransmission results 

obtained by different routing protocols are evaluated in wireless networks. 

 

Keywords – Wireless networks, TORA, AODV, DSR, OLSR, GRP 

 

I. GIRIŞ 

Kablosuz ağlar kablo yerine radyo frekansları ve kızılötesi 

ışınları kullanarak veri iletişimini sağlayan teknolojilerdir. 

Kablosuz ağlarda veri, radyo frekansları veya kızılötesi 

ışınlar vasıtasıyla hava ortamına verilir ve yine hava 

ortamından alınır. Kablosuz ağlar, kablolu ağlara göre daha 

ucuz ve kurulumu çok daha kolaydır. İletilen mesafe, bir 

televizyonun uzaktan kumandası olarak birkaç metreye ve 

radyo iletişimi olarak binlerce kilometreye kadar herhangi bir 

uzunlukta olabilir [1].  

Kablosuz ağlar farklı alanlarda kullanılabilir. Bu 

alanlardaki ihtiyaçlara göre de kablosuz ağlarda çeşitlilikler 

oluşmuştur. Kablosuz Kişisel Alan Ağları (WPAN), katılımcı 

cihazların özel bir grubu arasında kısa mesafelerde bilgi 

aktarmak için kullanılır. Kablosuz Yerel Ağlar (WLAN), bir 

üniversite kampüsü veya kütüphanesi gibi yerel bir alandaki 

kullanıcıların bir ağ oluşturmasına veya internete erişmesine 

izin verir. Genellikle bir oda, ev, ofis hatta kampüs gibi 

ortamlarda bir kaç yüz metre aralığında çalışır. Kablosuz 

Geniş Alan Ağları (WWAN), çoklu uydu sistemleri veya 

antenler aracılığıyla bir internet servis sağlayıcı tarafından 

sağlanan şehirler veya ülkeler gibi geniş alanlarda kullanılan 

ağlardır [1]. 

Kablosuz ağlara bağlanmak için kullanılabilen çeşitli 

kablosuz teknolojiler vardır. Bluetooth, çok kullanılan bir 

WPAN teknolojisi olarak bilinir. Kablosuz Bağlantı Alanı 

(Wi-Fi), çoğunlukla veri, video ve ses trafiği için evde ve 

kurumsal yerlerde kullanılan, 300 metreye kadar erişim 

mesafesi sağlayabilen bir WLAN standardıdır. Mikrodalga 

Erişim için Dünya Çapında Çalışabilirlik (WiMAX), 

kablosuz geniş bant erişimini 50 kilometreye kadar 

sağlayabilen bir WWAN standardıdır. Kablolu ve DSL geniş 

bant bağlantılarına alternatif olarak kullanılabilir. Hücresel 

Geniş Bant, mobil ağ bağlantısı sağlamak için hücresel erişim 

kullanan kurumsal, ulusal ve uluslararası servis sağlayıcı 

kuruluşlardan oluşur [2]. Geniş Bant Uydu ise, uydu anteni 

kullanarak bir uydu vasıtası ile ağ erişimini sağlar. Genellikle 

daha pahalıdır ve açık bir görüş hattına ihtiyaç duyar. 

Bu bildiride TORA, AODV, DSR, OLSR ve GRP 

yönlendirme protokolleri, OPNET benzetim programı 

kullanılarak, sabit ve mobil istasyonlardan oluşan kablosuz 

ağlar için karşılaştırılmıştır. Kablosuz ağlarda farklı istasyon 

sayıları için farklı yönlendirme protokolleri kullanılarak elde 

edilen throughput, ortama erişim gecikmesi ve yeniden iletim 

sonuçları değerlendirilmiştir. Bildirinin ikinci bölümünde 

kablosuz ağ standartları anlatılmıştır. Kablosuz yönlendirme 

protokolleri hakkında bilgiler üçüncü bölümde, deneysel 
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çalışmalar ise dördüncü bölümde verilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar ise son bölümde sunulmuştur.    

II. KABLOSUZ AĞ STANDARTLARI 

Kablosuz ağ standartları 1997 yılından itibaren IEEE 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers) tarafından 

802.x içerisinde geliştirilmeye başlanmıştır. 1999 yılında 

kablosuz ağların temelini oluşturan IEEE 802.11 standart 

yayınlanmıştır. Donanımsal ve yazılımsal gelişmeler 

sonucunda 802.11x adı verilen standartlar serisi 

geliştirilmeye başlanmıştır. Bazı frekans bantları, IEEE 

802.11 kablosuz ağlarına özel olarak tahsis edilmiştir. 2,4 

GHz (UHF) frekans bandı 802.11b/g/n/ad ağlarına, 5 GHz 

(SHF) frekans bandı 802.11a/n/ac/ad ağlarına, 60 GHz (EHF) 

frekans bandı ise 802.11ad ağlarına tahsis edilmiştir [3]. 

IEEE 802.11a, 5 GHz frekansında çalışan ve 54 Mbps’e 

kadar hız sunan bir standarttır.  Yüksek frekanslarda 

çalıştığından kapsama alanı küçük olup binalara daha az 

nüfuz eder. IEEE 802.11b ise 2,4 GHz frekansında çalışır ve 

11 Mbps’e kadar hız sunar. Bu standart 802.11a’ya göre daha 

uzun menzile nüfuz edebilme yeteneğine sahiptir. IEEE 

802.11g, 2,4 GHz frekansında 54 Mbps’e kadar hız sunan 

standart olarak 2003 yılında yayınlanmıştır. Bu standardı 

kullanan cihazlar 802.11a ile aynı bant genişliğinde 

çalışmaktadır. Ayrıca radyo frekans aralığı IEEE 802.11b ile 

aynı olduğundan aynı kapsama mesafesine sahiptir. IEEE 

802.11n, 2,4 GHz ve 5 GHz frekans bantlarında, 150 

Mbps’den 600 Mbps’e kadar veri hızlarında ve 70 metreye 

kadar mesafede çalışabilen standart olarak 2009 yılında 

yayınlanmıştır. Kablosuz istemciler, yüksek hızlarda 

çalışmak için, çoklu-giriş ve çoklu-çıkış (MIMO) 

teknolojisine ihtiyaç duyarlar. MIMO iletim başarımını 

yükseltmek için hem alıcı da hem de vericide çoklu antenler 

kullanır. IEEE 802.11ac, 5 GHz frekans bandında çalışıp ve 

450 Mbps’den 1,3 Gbps’e kadar veri hızı sağlayabilen bir 

standart olarak 2013 yılında yayınlanmıştır. İletişim 

başarımını yükseltmek için MIMO teknolojisini kullanır. 

IEEE 802.11ad ise “WiGig” olarak bilinen, 2,4 GHz, 5 GHz 

ve 60 GHz bantlarında Wi-Fi çözümünü kullanan ve 7 Gbps 

hızı sunan bir standarttır. Ancak 60 GHz bant, duvarlardan 

geçemez [2,3].  

III. KABLOSUZ YÖNLENDİRME PROTOKOLLERİ 

Kablosuz ağlarda yönlendirme mimarisi düz ya da 

hiyerarşik olabilir. Birçok kablosuz ağda, istasyonlar 

bağımsız yönlendiriciler gibi iş görebilir. Düz yapıdaki bir 

ağda, tüm istasyonlar yönlendirme protokolleri aracılığıyla 

birbirini görebildiğinden hareketlilik yönetimine ihtiyaç 

yoktur. Ancak düz bir yönlendirme algoritması iyi 

ölçeklenebilir değildir. Ağ büyüdükçe, yönlendirme yükü de 

artar [4,5]. Kümeleme, hiyerarşik yönlendirme mimarisinde 

kullanılan en yaygın tekniktir. Hiyerarşik yönlendirme 

sayesinde bir düzen halinde kurulmuş kablosuz ağ, 

birbirleriyle çakışan ya da birbirlerinden ayrılan kümeler 

haline getirilmektedir. Böylece her bir küme için bir baş 

istasyon seçilebilir. Kümeler birbirleriyle bağlantı kurarak 

iletişime geçebilirler. Sıradan bir istasyon bir paket 

göndermek istediğinde paketi doğrudan baş istasyona iletecek 

ve oradan kaynağa ulaştırılacaktır. Bu sayede istasyonlar 

üzerindeki yönlendirme yükü azalmaktadır. 

Bütün yönlendirme protokolleri iki yönlü olma eğilimi 

gösterir. Ancak, kablosuz ağları tek yönlü yapan faktörler 

bulunmaktadır. Bir ağa sahip radyo frekansları farklı iletim 

gücüne ve alış duyarlılığına sahiptir.  Bu kapasiteler tek 

yönlü olmayı desteklemektedir. İletilecek mesajın geniş bir 

alana yayılması için tek yön yollar ile desteklenmesi 

gerekmektedir. Oldukça uzak konumlarda bulunan taktiksel 

hareketli ağlarda, var olan bir tehditten dolayı yayını tek 

taraflı sessiz moda alma özelliği oldukça önemlidir. Kablosuz 

bağlantının yön durumu geçici ya da kalıcı olabilir. Var olan 

trafik, arazi, hareketlilik ve enerji durumuna göre yayınların 

süresi ve kalıcılığı tek yönlü yönlendirme protokolü ile 

kontrol edilebilmektedir.  

Kablosuz ağlarda yönlendirme protokolleri proaktif,  

reaktif ve hibrid olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır [6]. 

OLSR proaktif yönlendirme protokolünde her bir kullanıcı 

bağlantı durum bilgilerini ağdaki diğer kullanıcılara aktarır. 

GRP proaktif yönlendirme protokolünde ise ağ bilgisinin 

toplanacağı kaynak ve hedef kullanıcıların yeri küresel 

konumlandırma sistemi kullanılarak belirlenir. AODV reaktif 

yönlendirme protokolünde kaynak kullanıcı ağ içindeki hedef 

kullanıcı ile bağlantı kurmak istediğinde rota oluşturulur [7]. 

DSR reaktif yönlendirme protokolünde ise her bir kullanıcı 

hedef rotasını içeren bir hafızaya sahiptir. Ağda bir paket 

gönderilmek istediğinde önce kullanıcı kendi hafızasını 

kontrol eder. Hafızasında hedef ile ilgili geçerli bir yol varsa, 

yolu kullanarak paketi gönderir. Eğer herhangi bir bilgi yoksa 

hedef rota bulma mekanizmasını çalıştırır. TORA, rota keşif 

işleminde geri bağlantı kullanan reaktif yönlendirme 

protokolüdür [6].  

IV. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmada OPNET benzetim programı kullanılarak 

sabit ve mobil istasyonlardan oluşan kablosuz ağlarda OLSR, 

GRP, AODV, DSR ve TORA yönlendirme protokolleri 

karşılaştırılmıştır. Kablosuz ağlarda farklı istasyon sayıları 

için farklı yönlendirme protokolleri ile elde edilen 

throughput, ortama erişim gecikmesi ve yeniden iletim 

sonuçları değerlendirilmiştir [5]. Farklı sayıdaki sabit 

istasyonlardan oluşan kablosuz ağlar için protokollerin 

throughput sonuçları Şekil 1’de gösterilmiştir. Şekil 

incelendiğinde en iyi başarımı AODV ve OLSR protokolleri 

göstermiştir. TORA ve DSR protokolleri en düşük 

throughput elde etmiştir.  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Şekil 1  (a) 5, (b) 10, (c) 15, (d) 20 sabit istasyon için throughput sonuçları 
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Farklı sayıdaki mobil istasyonlardan oluşan kablosuz ağlar 

için protokollerin throughput sonuçları Şekil 2’de 

gösterilmiştir. Şekil incelendiğinde 15 ve 20 mobil 

istasyondan oluşan kablosuz ağlarda OLSR protokolü en iyi 

throughput elde edilmiştir. 5 ve 10 mobil istasyondan oluşan 

kablosuz ağlarda ise AODV protokolü en iyi başarım 

göstermiştir.  
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Şekil 2  (a) 5, (b) 10, (c) 15, (d) 20 mobil istasyon için throughput sonuçları 

Farklı sayıdaki sabit istasyonlardan oluşan kablosuz ağlar 

için protokollerin yeniden iletim sonuçları Şekil 3’de 

gösterilmiştir. AODV, DSR ve GRP protokolleri benzer 

sonuçlar elde etmiştir.  
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Şekil 3  (a) 5, (b) 10, (c) 15, (d) 20 sabit istasyon için yeniden iletim 

sonuçları 

Farklı sayıdaki mobil istasyonlardan oluşan kablosuz ağlar 

için protokollerin yeniden iletim sonuçları Şekil 4’de 

gösterilmiştir. OLSR protokolü ile yüksek yeniden iletim 

sonuçları elde edilmiştir.  
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Şekil 4  (a) 5, (b) 10, (c) 15, (d) 20 mobil istasyon için yeniden iletim 

sonuçları 

Farklı sayıdaki sabit istasyonlardan oluşan kablosuz ağlar 

için protokollerin ortama erişim (MAC) gecikmesi sonuçları 

Şekil 5’de gösterilmiştir. Şekil incelendiğinde sabit 

istasyondan oluşan kablosuz ağlarda en iyi başarımı AODV, 

OLSR ve GRP protokolleri göstermiştir.  

 

 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Şekil 5  (a) 5, (b) 10, (c) 15, (d) 20 sabit istasyon için MAC gecikmesi 

sonuçları 

 

Farklı sayıdaki mobil istasyonlardan oluşan kablosuz ağlar 

için protokollerin MAC gecikmesi sonuçları Şekil 6’da 

gösterilmiştir. Şekil incelendiğinde OLSR protokolü ile en iyi 

başarımın elde edildiği anlaşılmaktadır.  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Şekil 6  (a) 5, (b) 10, (c) 15, (d) 20 mobil istasyon için MAC gecikmesi 

sonuçları 

V. SONUÇLAR 

Bu çalışmada sabit ve mobil istasyonlardan oluşan 

kablosuz ağlarda proaktif yönlendirme protokollerinden 

OLSR ve GRP ve reaktif yönlendirme protokollerinden 

AODV, DSR ve TORA karşılaştırılmıştır. Farklı yönlendirme 

protokolleri kullanılarak oluşturulan kablosuz ağlarda farklı 

istasyon sayıları için ile elde edilen throughput, ortama erişim 

gecikmesi ve yeniden iletim sonuçları değerlendirilmiştir. 
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Abstract – Researchers attention on the optimization methods to solve several applications increases recently by the advances in 

the technological field. The Artificial Bee Colony algorithm that has been quite popular during the recent years is firstly used in 

this study to cryptanalyse the substitution cipher that is the fundamental structure of the modern cryptology methods. Artificial 

Bee Colony algorithm searches for the key used for encryption phase and it is aimed to obtain the decrypted text by the key 

discovered. Various number of texts and population sizes are examined to obtain the original key by using the character frequency 

analysis. Consequently, from the results, the Artificial Bee Colony Algorithm displays good performance for cryptanalysis 

application in substitution cipher. 

Keywords – cryptanalysis; substitution cipher; Artificial bee colony algorithm (ABC);   

 

I. INTRODUCTION 

The security has a great importance in all information and 

data systems. Cryptography is a key topic for a secure data 

transfer. Naturally, the encryption algorithms are the 

fundamental structures of the crypto system. Cryptology is a 

combination of the words of Krypto's (hidden) and lo'gos 

(word) from Greek and called as the privacy science [1]. 

Cryptology is divided into two categories, cryptography, and 

cryptanalysis [2,3]. The science that deals with hiding the data, 

making them trusted and making the data impossible to be read 

and understood are called as the cryptography. Creating the 

encrypted data as readable and understandable are referred as 

cryptanalysis. It is possible to divide the Cryptology methods 

into two parts; Traditional and Modern methods. The 

traditional methods are analyzed under two titles such as 

transposition and substitution [2,3]. Cryptanalysis and Swarm 

Intelligence applications are used in various cryptology 

systems to develop new and more reliable cryptology systems.  

By the food seeking behaviors of ants and acting of bird and 

fishes as the swarm emerges the particle swarm optimization 

algorithms (PSO) and Ant Colony Optimization [4,5]. Besides, 

by the year of 2000, the number of investigations have been 

conducted on the behaviors of honey bees that act as an 

intelligent swarm. The algorithm models such as bees 

algorithm [6], virtual bee algorithm [7], bee system [8], bee 

colony optimization, artificial bee colony have been emerged 

as the result of studies conducted. A genetic algorithm that is 

one of the first examples of these systems was used to 

cryptanalyze the cryptology systems in 1993, and the results 

were efficient [9]. Differential Evolution Algorithm [10], Ant 

Colony Optimization [11], Particle Swarm Optimization [12], 

and Tabu Search Algorithm are also employed. Moreover, 

artificial bee colony algorithm hasn’t been utilized in 

cryptanalysis. In this study, the Artificial Bee Colony 

Algorithm that is a successful optimization algorithm is used 

in cryptanalysis transaction for the first time. The contribution 

that is gained from the Bee Colony algorithm will bring a new 

system to the literature. More secured systems can be obtained 

by this new approach and can raise the data security to higher 

levels. 

II. SUBSTITUTION CIPHER 

A substitution cipher can be categorized as Mono 

Alphabetic and Poly Alphabetic [15]. It is preferred to use 

Mono Alphabetic within the scope of this study, and the 

numerical approach is as follows [16]: Let P=C=Z26. K, 

includes all the possible permutations of 26 symbols as 0, 1, 2, 

……., 25. For each permutations π ∈ K, eπ(x)=π(x) and 

dπ(x)=π-1(x), The random example of permutation π is as 

follows. This example can also be used in encryption 

transactions. 

 

 

Fig. 1  Example of substitution cipher 

The encrypted text is obtained by replacing the characters in 

unencrypted plain text based on Figure 1, with the matching 

characters. For example:  

Plain Text: ERCIYESUNIVERSITESI 

Encrypted Text: HCYZDHVUSZEHCVZMHVZ 

 

    The decryption processing is the reverse permutation. As is 

seen in the example below, the second row is written first; then 

it is continued by the alphabetical order [16]. 

Encrypted Text:  HCYZDHVUSZEHCVZMHVZ 

Plain Text: ERCIYESUNIVERSITESI 

 

It is assumed that the text used during cryptanalyses process is 

an ordinary text and there is no space or punctuation marks in 

it. 

III. CHARACTER FREQUENCY BASED METHOD 

        Several techniques of cryptanalyses use the statistical 

properties of English language. Character frequency based 
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method is one of the techniques are used in cryptanalysis 

process.  Beker and Piper divided the 26 characters into groups 

below (unigram, bigram and trigram) [22]. Frequencies of the 

unigram, bigram and trigrams are shown in Figure 2, 3 and 4.  

 

Fig. 2  Unigram statistics 

Character frequency based method was firstly used by 

Matthews in 1993 [9] and by Clark in 1994 [23]. The 

dictionary database was created in 1995 by Lin and Kao [24]. 

Then, the fitness value is found by comparing the words in the 

dictionary and the text decrypted through possible keys before 

placing the words that are frequently used in the language.  

 

Fig. 3  Bigram statistics 
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         (1) 

fitness(k) = solution value for each key. 

x1,x2,x3 = the values between 0 and 1 are received to change 

the    n-gram values. 

)...( ZAa  = shows the English characters. 

K = shows the frequency value of standard English characters 

such as in Table1,2,3. 

D = shows the text frequency value for the text decoded. 

u,b,t = indicates to unigram, bigram and trigram. 

 

Fig. 4  Trigram statistics 

IV. ARTIFICIAL BEE COLONY ALGORITHM 

 ABC algorithm mimics the food seeking behavior of 

honey bees. Even though the bees live together, any delay or 

confusion aren’t observed by means of their flawless work 

distribution and the self-organizing skills. In ABC algorithm, 

honeybees search for the food sources within a particular 

structure. It is seen that this algorithm has better performance 

in comparison with the genetic algorithm and differential 

Evolution algorithms [17- 21]. There are three different types 

of bees in ABC algorithm; scout bee, employed bee and the 

onlooker bee. Each of the employed bees is responsible for a 

separate food source, and the number of the employed bees 

equal to the number of onlooker bees. The employed bees 

search for the food sources and share the relevant information 

with onlooker bees. Onlooker bees start to move to food 

sources based on the information received from employed 

bees. The employed bees turn into scout bees in case of 

exhaustion of sources, then the scout bees start to find a new 

source. 

A. Basic steps of ABC Algorithm 

1. Randomly determine initial food sources 

2. do 
3. Send the employed bees to the food sources 

4. Calculate the probability values of food sources  

5. Send the onlooker bees to the food sources based on 

the probability values 

6. Send scout bees to search for new food sources  

7. while (Is the termination condition provided?) 

 

The position of a food source is equal to a solution in ABC 

algorithm. The richness of food source concerning pollen or 

nectar is defined by the objective function. ABC algorithm 

starts with generating the food source locations by Eq. (2); 

))(1,0( minmaxmin

jjjij xxrandxx                 (2) 

In here, xij  represents the position at jthe parameter of the 

source i; i= {1, 2,…,SN}, j={1,2,…D}; SN shows the size of 

population and D indicates the total number of position. xj
max 

and xj
min refer to the lower and upper limits of positions and 

rand (0,1) is a number randomly produced between 0 and 1.  

After the initial population is generated, the seeking phase is 

started by the employed bees. An employed bee keeps the 

information (position and quality) of her source  in memory 

and determine a new food source by Eq.  (3) within the 

neighborhood of the relevant food sources.  If the quality of 

the food source is (objective function value) better than the 

food source in memory, the old food source is deleted from the 

memory and the new one is stored.  

)( kjijijijij kxxv            (3) 

where vi is new source produced by changing a single position 

of the source at i line (the position at j column selected 

randomly) with the position of the source at k line selected 

randomly. is a number that is accidentally produced 

between -1 and 1. Afterwards, the employed bees share the 

data obtained with onlooker bees after completing the research 

process in sources they are responsible for. The onlooker bees 

choose the sources with respect to the probability values 
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calculated by Eq. (4) based upon the nectar amount of the 

sources within the data received from the employed bees. 

 


sn

j i
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fitness

fitness
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1

                                    (4) 

The fitness values in here are calculated by the Eq. (5) 
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fi shows the objective function value, fitnessi refers to the 

fitness value of the nectar amount of the source at i line. As the 

fitness value of a source enhances, the probability of being 

selected of that source increases as well. The onlooker bees 

detect new sources by Eq. (3) by using the neighborhood 

mechanism such as the employed bees after specifying the 

sources to search in. The nectar amount of the new source is 

evaluated. If the nectar amount of the new source is adequate, 

the old source is deleted from the memory, and the new one is 

stored. In a word, the onlooker bees and the employed bees 

apply the greedy selection. The exhausted sources are 

determined by 'limit' parameter and a new random solution is 

produced by Eq. (2) instead of the depleted source. 

V. THE PROPOSED ALGORITHM STEPS 

1. Enter iteration number, limit value, key length, food 

source  number and also the text encrypted. 
2. Producing of starting population randomly (possible keys). 

3. Ensure the text as much as the number of population by 

using the population randomly produced via Substitution 

Chiper program. 

4. Calculate the solution value for decrypted texts by using 

the Equation 1 and store the best solution value by 

comparing the values. 

5. Produce new population as much as the number of starting 

population for the employed bees. 

 

a. For each solution, generate a solution using 

Equation 3 and evaluate the solution by Equation 1. 

b. Compare the solution values of new population and 

starting population, then keep the best value in 

mind. 

 

6. Compute the probability values for each solution by the 

selection process by Equation 4. 

7. Produce new population by onlooker bees based on the 

probability values. 

 

a. For each solution, generate a solution by using 

Equation 3 and evaluate it by Equation 1 if the 

probability of the solution is higher than a random 

value within (0,1). 

b. Compare the solution values of starting a population 

and new population, then store the best one. 

 

8. If the counter associated with a source exceeds the limit 

value, replace it with a new and randomly produced 

solution, then compute the solution value. 

9. Repeat until the maximum iteration number is reached. 

As is seen in Figure 5, it is possible to turn the original key and 

the plain text to a ciphered text by using the substitution 

method. The cipher of decoded text is obtained by reaching 

optimal keys produced for the Equation 1 based on the fitness 

values besides being produced of the stochastic keys to solve 

the cipher text using Artificial Bee Colony Algorithm based on 

character frequency method. Since the problem analyzed in 

this study is a discrete optimization problem, the same 

characters should not be repeated in the solution representation 

while producing new solutions and initializing the population 

[26].  

 

Fig. 5  Cryptanalysis steps of substitution cipher with ABC 

The different mutations operators can be used to produce new 

populations in the stages of the bee in employed and the scout 

bee [27]. The key and the plain text decoded are received after 

the comparison between unigram, bigram or trigram in the 

ciphertext, and the standard language character probabilities 

used with possibilities. 

The effectiveness of this attack is based on bigram and trigram 

frequencies. Equation 1 helps to solve the fitness value of 

possible keys in this research [15,23,5] 

On the other hand, the plain text decoded is obtained by the 

key as a result of the comparison between the characters of the 

standard language used and the characters of encrypted text. 

Since there is not a frequency value for the numbers and 

symbols as a result of the literature scan, wrong results may be 

received if this method to estimate the key if the key contains 

character except than 26 alphabets. 

VI. EXPERIMENTAL STUDY AND FINDINGS 

In this study, the algorithm is tested on texts with different 

lengths such as 1000, 2000, 3000. Populations with 20, 50 and 

100 sources are used for each length. Furthermore, the results 

in Table 1, 2, and 3 are obtained when the maximum iteration 

value is arranged as 1000. 

Table 1. Text length have 1000 characters, and number of ıteratıon ıs 1000 

Number of 

Populations 

Exact character number 

For the key For the plain text 

20 13 311 

50 19 681 

100 14 379 

 

The results for different numbers of populations and trial 

values are given in Table 1 when the length of the encrypted 

text is 1000 and maximum iteration number is 1000. The best 
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result value is found when the number of populations is 50. As 

it is, 19 characters are found as exact from 26 key lengths.  

Table 2. Text length 2000 characters and ıteratıon number 1000 

Number of 

Populations 

Exact character number 

For the key For the plain text 

20 14 1123 

50 14 1158 

100 15 1114 

 

Table 2 gives the results for different numbers of populations 

when the encoded text length is 2000 and maximum iteration 

number is 1000.  The best result value is obtained when the 

number of populations is 100. 15 characters of the key with 26 

lengths are found as exact.  

Table 2. Text length 3000 characters and ıteratıon number 1000 

Number of 

Populations 

Exact character number 

For the key For the plain text 

20 15 1934 

50 16 1926 

100 18 2122 

 

Table 3 shows the results for different numbers of populations 

when the encoded text length is 3000 and maximum iteration 

number is 1000.  The best result value is found when the 

number of populations is 100. 18 characters of the key with 26 

lengths are considered as exact.  

      The similarity ratio between the text obtained by 

deciphering using the obtained key and the plain text (original 

text) is also supplied. Even though it is parallel with the exact 

character number in optimal key, there are changes in some of 

the keys.   For example, according to Table 1, the exact 

character number of the text is 681 when the right character is 

19 for the key. According to Table 2, the exact character 

number for the text is found as 1123 and 1158 if the right 

character number for two different keys is 14. And about Table 

3, when the right character number for the possible key is 16, 

the exact character number in text after deciphering is found 

as 1926; the right character number for another key in the same 

table is 15, the exact character number in text after deciphering 

is found as 1934. Sometimes these changes may be 

proportional to the number of correct characters in the key, and 

sometimes they are based on the right character found, not in 

the number of specific characters found in possible keys.  

VII. CONCLUSION 

ABC algorithm which is a swarm intelligence algorithm is 

firstly used to get the keys of texts decrypted by the 

substitution method based on character frequency method. 

From the results of ABC algorithm, it can be said the algorithm 

produces good results for cryptanalysis, and it can be utilized 

as an alternative method as well. The purpose of next studies 

is to use ABC algorithm with modern encryption algorithms 

and compare it with different classical encryption algorithms. 
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Abstract – Grinding of brittle material such as glass is becoming crucial in consequence of rapid growth in the area of white 

goods. Industrial area, during flat glass processing iron based diamond wheels can be selected in order to improve the service 

life of the grinding wheels. In this study, diamond tool based on iron were applied on the experiments. Experiments were 

conducted on the industrial glass plant. As a result of experiments, service life of the grinding wheels and surface roughness of 

work pieces were determined. The outcomes show that the iron based grinding wheels are useful for grinding of flat glass. 

 

Keywords – Flat glass, Grinding tools, Service life, Surface roughness, Diamond 

 

Özet – Cam gibi kırılgan malzemelerin rodajlama işlemi, beyaz eşya sektöründeki hızlı büyümenin sonucunda önem 

kazanmaktadır. Endüstriyel alanda, düz camın işlenmesi sırasında takım ömrünü arttırmak için demir esaslı rodaj diskleri 

kullanılabilir. Bu çalışmada yapılan deneylerde demir bazlı elmas takımlar kullanılmıştır. Tüm deneyler endüstriyel olarak cam 

işleyen fabrikada gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunda, rodaj disklerinin ömrü ve işlenen camın yüzey kalitesi 

belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar demir esaslı rodaj diskin düz camın işlenmesi için uygun olduğunu göstermiştir. 

 

Keywords –Düz cam, Rodaj diskleri, Takım ömrü, Yüzey pürüzlülüğü, Elmas 

 

I. GİRİŞ 

Cam sektörü beyaz eşya, otomotiv, inşaat, enerji, gıda, ilaç, 

kozmetik ve elektrik elektronik gibi birçok sektöre ürün 

vermektedir [1-3]. Türkiye, 2016 yılı verilerine göre yurtiçi 

ve yurtdışı yatırımları ile 4,7 milyon ton/yıl cam üretim 

kapasitesine sahiptir ve Avrupa’da cam üreten ülkeler 

arasında ilk 10 içerisine girmektedir [4]. Bununla birlikte cam 

endüstrisinde düz cam, özellikle beyaz eşya, otomotiv ve 

elektronik sektörlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Talaş 

kaldırma ve taşlama işlemi düz camın işlenmesinde 

kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla, düz 

cam mamullerinin imalatı için kullanılacak uzun ömürlü 

takımlara talep gün geçtikçe artış göstermektedir. 

Mühendislerin bir imalat sürecinde karşılaştığı iki temel 

pratik problem vardır. Birincisi, istenen ürün kalitesini 

(teknik spesifikasyonları karşılayacak) verecek olan süreç 

parametrelerinin değerlerini belirlemek, ikincisi ise; mevcut 

kaynakları kullanarak imalat sistemi performansını en üst 

düzeye çıkarmaktır. Düz cam işlenmesinde bu performansı 

yükseltmek için pazarda sıkı bir rekabet ortamı oluşmuştur. 

Üretimde maliyetleri düşürmek için ekonomik üretim 

yöntemleri ile kalite gereksinim haline gelmiştir. Düz camın 

rodajlanmasında taşlama diskleri kullanılmaktadır. Üretim 

sonucunda elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri ürünün 

kalitesini belirlemektedir. 

Taşlama disklerinin çalışma ömrünü arttırmak için sert 

taneler kullanılmaktadır. Elmas taşlama diskleri, sert elmas 

taneler ile matristen oluşan kompozit bir malzemedir [5,6]. 

Taşlama diskinin çalışma yüzeyi, hem taşlama tekerleği, 

elmas ve matristen oluşan bağ malzemesine, hem de üretim 

esnasında uygulanan yöntemlere göre değişiklik 

göstermektedir [6]. Genellikle, yüzeydeki gevrek kırılma alt 

yüzey hasarlarına ve düşük yüzey kalitesine neden olmaktadır 

[7]. Fakat iyi koşullar ve belirlenen parametreler ışığında 

gerçekleşen taşlama işleminde kırılgan malzemede kaliteli 

yüzeyler elde edilebilmektedir [8]. Daha önce yapılan 

araştırmalar, kullanılan elmas tane boyutlarının ürünün yüzey 

kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu 

göstermiştir [9]. Çeşitli çalışmalarda, farklı malzemeler ve 

mesh numaraları belirlenerek üretilen taşlama disklerinin 

yüzey kalitesine olan etkileri incelenmiştir [10-12]. 

Sunulan çalışmada, uzun ömürlü taşlama takımı için metal 

matrisli elmas tanecikli takım imal edilmiştir. Oluşturulan 

farklı elmas tanecik boyutlarına sahip taşlama disklerinin 

ömür değerleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca taşlanan camın 

yüzey pürüzlülüğü ölçülmüştür. 100/120 mesh boyutuna 

sahip elmas parçacıklar içeren takımın ömrünün 600/700 

mesh parçacık boyutuna sahip takımlara göre daha fazla 

olduğu görülmüştür. Kullanılan takımlar endüstride cam 

üretim hattında test edilmiştir. 

II. MATERYAL VE METHOD 

Çalışmada kullanılan düz camın kalınlığı 5.85 mm’dir. 

Metal matrisli elmas parçacıklı takımlarda %15 elmas 

ve %14 Co kullanılmıştır. Rodaj disklerinde kullanılan elmas 

parçacık boyutları sırasıyla 600/700 ve 100/120 mesh’dir. 

Disklerin dış çapı 150 mm, yüksekliği 6.5 mm ve segment 

genişliği 13 mm olarak seçilmiştir. İki farklı taşlama diskin 

de boyutları aynıdır. Taşlama işlemi için öngörülen kesme 

derinliği tüm işlemler için aynı olup 0.5 mm’dir. Deneylerde 

650 mm uzunluğunda ve 450 mm genişliğinde numune 

kullanılmıştır.  Taşlama diskinin ilerleme hızı 9000 mm/dak, 

disk dönme hızı ise 5000 devir/dak alınmıştır. Ortalama disk 

ömrü 5 adet taşlama diskinin ömür ortalaması alınarak 
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bulunmuştur. Yüzey pürüzlülüğü ölçümleri Marsurf M300 

cihazıyla yapılmıştır. JEOL 6390-LV marka elektron tarama 

mikroskopu (SEM) ile mikro yapı incelenmiştir. Taşlama 

sırasında soğutucu kullanılmıştır. Kullanılan soğutucu cam 

endüstrisinde kullanılan ticari bir soğutma sıvısıdır ve sıvı 

direk taşlama taşının yüzeyine püskürtülmektedir. Rodajlama 

esnasında kullanılan makine ve işlem Şekil 1’de 

görülmektedir. 

 

 
Şek. 1  Rodaj diski ile taşlama işlemi 

III. DENEYSEL SONUÇLAR VE BULGULAR 

Ölçüleri bir önceki bölümde belirtilen iki farklı elmas 

boyutuna sahip demir bazlı taşlama taşları için elde edilen 

takım ömrü ve yüzey pürüzlülük değerleri yorumlanmıştır.  

Bu bölümde ilk önce farklı takımlar için elde edilen yüzey 

pürüzlülük değerleri, sonra ise takım ömrü değerleri 

değerlendirilmiştir. 

A. Yüzey Pürüzlülüğü 

Ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri (Ra) yüzey kalitesinin 

belirlemesinde kullanılan ve ISO 4287:1997 standartlarına 

göre ölçümle bulunan yüzey parametresidir. Cam 

malzemenin taşlanan yüzeyinde en az altı farklı noktadan 

yüzey pürüzlülüğü değerleri ölçülmüştür. Demir bazlı rodaj 

diskleri kullanılarak elde edilen ortalama yüzey pürüzlülük 

değerleri 600/700 ve 100/120 mesh boyutlu elmas parçacıklı 

takımlar için sırasıyla 1.684 μm ve 1.59 μm’dir. 

Elde edilen değerler incelendiğinde, demir esaslı taşlama 

diskinde elmas parçacık boyutu azaldıkça yüzey kalitesinde 

az miktarda iyileşme gözlenmiştir. Elmas parçacık tutma 

kabiliyeti arttıkça yüzey kalitesinde artış gözlenebilir. Elmas 

parçacık boyutu azaldıkça kullanılan elmas parçacık sayısı 

dolayısıyla yüzey alanı artar. Bu sayede terk süresi artmakta 

ve takım ömründe artış ve kısmen iş parçası malzemesinin 

yüzey kalitesinde iyileşme meydana gelmektedir. 

B. Takım Ömrü 

Kullanılan rodaj diskleri metal gövde ile aşındırıcı ve 

bağlayıcıların oluşturduğu iki farklı bölümden oluşmaktadır. 

Takımın değiştirilene kadar ki çalışmasına ömür 

denilmektedir. Takımın ömrü işlenen parçadan kaldırılan 

talaş hacmiyle tanımlanmaktadır. Demir bazlı elmas parçacık 

içeren takımın sinterleme sıcaklığı bakır bazlı takıma göre 

yüksektir. Rodaj disklerinde aşındırıcı olarak kullanılan 

elmas yapı; küpün köşelerinde karbon atomları bulunan bir 

kristal yapıdır. Formüllerin içerinde bulunan elmaslar 

iriliklerine göre sınıflandırılmaktadır. İriliklerinin 

belirlenmesi, belirli ipek numaralarına sahip eleklerden 

elmasların geçirilmesi ile yapılır. Şekil 2’de taşlama 

işleminde kullanılan farklı rodaj diskleri görülmektedir. 

 
Şek. 2  Taşlama işleminde kullanılan rodaj diskleri 

Kullanılan takımlar farklı disk profillerine sahip 

olabilmektedir. Ömrünü tamamlamış disklerde Şekil 3’de 

görüldüğü üzere bağlayıcı ve aşındırıcı kısmında çizgi 

oluşmaktadır. Bu çizgi bize rodaj diskinin ömrünü 

tamamladığını göstermektedir. 

 

 
Şek. 3  Ömrünü tamamlamış rodaj diski 

Şekil 4’de demir matris içine gömülü 600/700 mesh 

boyutlu elmas tanelerinin SEM fotoğrafı görülmektedir. 

Resim incelendiğinde güçlü yapışma gözlemlenebilmektedir. 

Demir matris malzemesi olarak kullanıldığında, elmas 

tanelerinin yüzeyi bozulmamış ve aynı zamanda temizdir. 
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Şek. 4  Demir matris içine gömülü elmas tanelerinin SEM fotoğrafları 

(büyütme 300x) 

SEM analizi ile birlikte demir bazlı takımların aynı 

zamanda EDX (energy dispersive X-ray) analizi yapılmıştır. 

Analiz sonrası Şekil 5’deki sonuçlar elde edilmiştir. Rodaj 

diskin ilk kimyasal birleşimi ile ömrünü tamamladıktan 

sonraki kimyasal analizi karşılaştırıldığında rodaj diskinin 

kimyasal kompozisyonun değişmediği anlaşılmaktadır. 

Kompozisyonda cam gözlemlenmemiştir, bu ise rodajlama 

işleminde demirin cama ilgisizliğini göstermektedir. Si ve Ca 

rodaj diski üzerinde saptanmamıştır. Bu durum sayesinde 

üretimde verimlilik artırılabilmektedir. Elmas taneler ile 

matris malzemesi arasında mükemmel birleşme 

gözlemlenmiştir. Analizlerden elde edilen sonuçlar ışığında 

herhangi bir atık madde tespit edilmemiştir. Daha önceki 

çalışmalarda ise bakır bazlı taşlama taşlarında taşlama sonrası 

cam parçacıkları tespit edilmiştir [2,3]. Dolayısıyla, SEM 

mikroskobundan elde edilen sonuçlar rodaj diski üzerindeki 

malzemenin karakteri hakkında bize bilgi sunmaktadır. 

 

 

Şek. 5  Demir bazlı rodaj diskin EDX analizi 

Şekil 6’da iki farklı elmas parçacık boyutuna sahip takımlar 

için elde edilen takım ömürleri gerçekleştirilen taşlama hacmi 

cinsinden verilmiştir.  Demir esaslı elmas rodaj diskinin 

(600/700 mesh) çalışma ömrü değerleri 0.234 ile 0.239 m3 

talaş hacmi değerleri arasında değişmektedir. Ortalama takım 

ömrü demir esaslı rodaj diski için 0.238 m3 olarak 

hesaplanmıştır. 100/120 mesh boyutuna sahip elmas içeren 

demir bazlı taşlama diski için beş ayrı deney sonucuna göre 

ortalama disk ömrü ise 0.523 m3 olmuştur. Güçlü ara yüz 

yapışma kuvveti sayesinde demir esaslı taşlama diskleri uzun 

kullanım ömrüne sahiptir. 

 

 

Şek. 6  Farklı mesh boyutlu rodaj diskleri için takım ömür değerleri 

IV. SONUÇLAR 

Bu çalışmadaki deneyler düz cam fabrikasının üretim 

hattında gerçekleştirilmiştir. Beyaz eşya endüstri için 

kullanılan düz camlar demir bazlı elmas takımlarla 

işlenmiştir. 100/120 mesh boyuta sahip rodaj diski 600/700 

mesh’e sahip takıma göre 0.285 m3 daha fazla taşlama işlemi 

gerçekleştirmiştir. Yüzey pürüzlülük değerleri ölçümleri 

sonucunda ise daha küçük elmas boyutuna (100/120 mesh) 

sahip takımlarla elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri daha 

büyük elmas parçacıklara (600/700 mesh) sahip disklere göre 

0.094 μm daha düşüktür. Elmas parçacık boyutundaki 

değişim düz camın yüzey kalitesini kısmen etkilemektedir. 

Ayrıca demir esaslı elmas parçacığa sahip takımlarla taşlama 

işlemi sonrası disklerde cam parçacıklarına rastlanmamıştır. 

Demir bazlı yüksek sinterleme sıcaklığıyla oluşturulmuş bu 

takımlar cam işlenmesine uygundur. Bu çalışmada elde 

edilen bulgular ve sonuçlar endüstriyel uygulamalar için 

üretimde verimliliği arttırmaya yönelik kullanılabilir. 
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Abstract – Wireless Sensor Networks have many application fields including both industrial and military usages. They are 

used for monitoring temperature, distance, light, and motion in laboratories and/or application specific environments. This 

paper focuses on developing a sensor node which provides an easy-to-use way and an economical design. These nodes can be 

gathered to combine a wireless sensor network. The network can be controlled by the base station and instructed on where to 

go and what data to collect. This network utilizes the AVR microprocessor based board to store data received by each node and 

the associated sensors. ZigBee protocol is used for wireless communications. This protocol presents a cheap and small design 

consuming minimal power, and highly reliable way of data transfer. Data is transferred between each sensor nodet and the base 

station. A computer is also used to implement instructions and analyze data. The proposed design is described and illustrated in 

the paper, and performance metrics are presented.  

 

Keywords – Wireless sensor networks, wireless node, zigbee, arduino, wireless communication 

 

I. INTRODUCTION 

Wireless Sensor Networks, also known as WSNs, have 

many sensor nodes that interact with the environment. They 

can sense and analyze many physical characteristics, 

including: temperature, heat, light, pressure, and motion. 

These nodes can send and receive information to base station 

(BS). This base station connects to other networks for storing 

and analyzing data. There are many functional applications 

for WSNs, including: home security, smart homes, military, 

and medicine. Each sensor node along the WSN has two 

components: a transceiver and a power supply. 

A Wireless Sensor Network (WSN) has three advantages: 

the use of low power, relatively low cost, and small size [1]. 

These nodes are immediately interactive. They sense, monitor 

and begin a cooperative process of data transfer through the 

main sink [2]. This monitoring can be: heat, light, humidity, 

motion, pressure, sound, or vibration. BS or sink, is an 

interface between users and the network [3]. This research 

focuses on designing and implementing a WSN node to 

monitor temperature, distance, light, and motion in a 

laboratory. The network is comprised of sensors that are 

controlled by the BS and instructed the sensors on where to 

go and what data to collect. The test network uses the 

Arduino microcontroller board (using AVR microprocessor) 

to store data received by each node and the associated 

sensors. 

For wireless communication, ZigBee protocol (providing 

IEEE 802.15.4 protocol specifications) is used. These ZigBee 

modules are cheap, small, and consume minimal power, 

which are highly reliable for data transfer. Data is transferred 

between each sensor node and the base station. A computer is 

also used to implement instructions and analyze data. 

An algorithm was designed for the testing process to 

manage the transferred data along the WSN for each intended 

task. This algorithm is presented throughout the test so that 

each task is performed as it should be and with high 

efficiency. The AVR microprocessor and the ZigBee module 

were programmed using a personal computer with specialized 

programs that are suitable to the proposed network. The 

paper follows as: describing related works and contribution 

and main differences to the previous works in the next 

section, illustrating the proposed design in third section, and 

finally discussing and summarizing the paper in the following 

sections. 

II. RELATED WORKS 

This research was assisted by the work of various 

researchers, each of which are listed below. The papers 

studied for this project relate to the design, implementation, 

and real-time monitoring of the ZigBee technology used in 

Wireless Sensor Networks. 

A team led by Chiara [4] worked in an environmental 

monitoring technology (using IEEE 802.15.4) in 2009. Their 

work focused on applications of the technology, as well as 

design strategies. They also presented the results of a real-

time application. Their findings illustrate a wide range of 

possible applications of WSNs using the “802.15.4” network. 

Finally, the researchers demonstrated possible sizes for the 

Wireless Sensor Networks and the possibility for high data 

transfer. 

A team led by Vongsagon [5] provided their findings in 

2010 related to developing a standard wireless technology 

prototype system. They examined a crucial aspect of the tech: 

monitoring temperature. From a user interface, the team read 

temperature from every room of a building, including the 

residents. On their network, the team polled each temperature 

control from a data coordinator. They placed a wireless 

sensor known as the Arduino Microcontroller Board on each 

XBee wireless communication node unit. The team also ran a 

simple Web data server using an Ethernet interface. 
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A researcher named Ramanathan and his team [6] used 

Zigbee in a Wireless Sensor in 2011. They used the system to 

monitor the physiological condition of a medical patient. The 

team used a sensor that sent a signal on the WSN using 

ZigBee and observed any physiological changes. The 

collected data was then transferred to a computer. When the 

sensor noticed differences compared to the standard value, 

the system sent a notification to the medical professionals. 

This study shows the power of ZigBee as it relates to the 

health field. 

A WSN system that included a monitor, controller, and 

sensor was crafted for certain specific applications in a 2012 

study conducted by Yi-Jen and his colleagues [7]. Their tests 

demonstrated the various benefits of the ZigBee system, such 

as its low cost and minimal power consumption. The team 

also conducted experiments that tested various design 

elements possible with the system, including a motor control 

and LCD monitor. The research concluded that the WSN is 

highly beneficial for data transfer. 

The benefits of the ZigBee technology were demonstrated 

for monitoring temperature control at remote sites by Anas 

and his team of researchers [8] in 2015. Design elements in 

the WSN can include temperature-safe covering, added data 

storage, and perhaps most importantly, the ability to remotely 

control the environmental temperature using an automatic fan 

or heater. The team built a PC server and gateway to 

communicate with the WSN. They tested the system by 

connecting the gateway to a personal computer and 

distributed the coordinator and end node within the house. 

The team received temperature data from various terminals, 

stored the data in a database, and allowed the system to react 

independently for temperature changing decisions. 

The final study used in this research was conducted by 

Surabhi and a team or researchers [9] in 2016. This study 

noted the flow of data through both wireless and transmission 

as it relates to an agriculture monitoring system. Their study 

indicated the potential for measuring and reacting to 

humidity, soil moisture, and external temperature. These 

findings can benefit farmers financially and also help produce 

better crops. Table 1 summarizes the main differences of 

proposed design and other common wireless sensor nodes 

[10]. The superior benefits are mainly relies on the design of 

price, on-board sensors, and wide external program memory 

providing various programming capabilities. 

Table 1. Comparison of the proposed design and other nodes 

Properties 
Proposed 

design 

Telos B 

Mote [11] 

MicaZ 

Mote 

[12] 

IRIS Mote 

[13] 

Economy 77 $ US 115 $ US 99 $ US 99 $ US 

uP/uC 

AT 

MEGA256

0R3 

ATMEGA1

28 

ATMEG

A128 
TI MSP430 

Sensors 

Motion, 

Distance, 

Lighting, 
Temperatu-

re,  power 

level sensor 
& Can add 

other 

Light, 

Temperatur
e Pressure 

Light, 

Tempera-

ture 
Pressure,

Magnetic 

Thermistor, 
Light 

Sensor 

humidity 

Data memory 

8KB 
SRAM, 

4KB 

EEPROM 

8KB RAM 4K RAM 10K RAM 

External 
memory 

256 KB 128 KB 128 KB 48 KB 

Frequency 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 
2.4-2.4835 

GHz 

Data-rate 250 Kbps 250 Kbps 250 Kbps 250 Kbps 

Range 120 M >300M 
75-100 

M 
75-100 M 

Current 40 mA 70 mA 16 mA 19.7 mA 

Idle/sleep -- -- 
20 

uA/1uA 
21 uA/1uA 

Power 3.3-5V 2.7-3.6V 2.7-5V 2.7-3.3V 

 

III. DEVELOPPING A WIRELESS NODE 

This section presents the configuration and setup of the 

designed model which utilizes sensors including: motion, 

distance, lighting, and temperature. This work focuses on the 

design and implementation of a wireless sensor network and 

how it has been configured to the designed hardware. The 

lighting and temperature sensors in the configuration are 

connected to Arduino module through the analog port pins. 

The motion and distance sensors are connected to the module 

through the digital ports. 

The configuration is as follows: 

1. Arduino Mega board 2560, 

2. ZigBee (XBee S2), 

3. Motion sensors, 

4. Distance sensors, 

5. Lighting sensors, 

6. Temperature sensors. 

It is also important that configuration and setup operation 

software are used for programming all the devices, including: 

1. Configuration of the X-CTU program,  

2. Configuration of the Arduino program, 

3. Configuration of the processions program. 

 

X-CTU Configuration: 

This is the program definition for how ZigBee works in the 

implementation design or circuit. There is an internal 

microcontroller for each XBee radio that executes the 

firmware. The firmware’s functions include: communication, 

addressing, utility, and security. One can configure the XBee 

radios from a computer in many ways. In this configuration, 

Digit’s X-CTU program is used with the XBee Explorer USB 

adapter. The program is designed to set the firmware files as 

required to have the XBee modules react properly. The major 

tabs of the X-CUT GUI are illustrated in Figure 3.2 below. 

The function of each tab is as follows: 

A. PC Settings: This tab allows port configuration and 

the selection of a specific COM port to fit the desired radio 

setting. 

B. Range Test: This tab checks the range tests between 

two radio nodes. 

C. Terminal: This tab is used to enter the radios’ 

firmware with the AT commands mode. It also allows a 

terminal emulation program to enter the computer’s COM 

port. 

D. Modem Configuration: This tab allows the selection 

of the needed firmware versions. It also enables programming 

the radios’ firmware with a simple and interactive Graphical 

User Interface (GUI). 

To configured XBee modules on the PC, XBee USB 

adapters are necessary. Spark Fun XBee Explorer was used in 

this research. The function of these adapters is direct 

connection to the PC. After the X-CTU software is 

downloaded and installed, the Windows configuration 

follows the following procedure: 
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1. First connect the XBee USB adapter to the PC 

without the XBee module inside for the PC to detect the 

hardware. Then, open Device Manager and go to the COM & 

LPT section. After expanding the window, the numbers of 

XBee serial ports plugged into the computer are shown. Note: 

This step is only required the first time one connects. 

2. Next, disconnect the adapters and connect the XBee 

module to one of them. Then, connect the USB adapter to the 

PC once more and open the X-CTU software, selecting the 

serial port. Press “Finish” on the menu to ensure that XBee 

module is recognized by X-CTU. On the drop-down menus, 

keep the baud rate at 9600, data bits at 8, parity at None, stop 

bits at 1, and flow control at “None”. These configuration 

options may be changed to match the needed settings. After 

the correct boxes are checked, click finish to shift to the 

Modem Configuration tab. 

3. Click Read atop the modem configuration page to 

load details on the current XBee module configuration. 

4. Under Radio Modules, select ZigBee Coordinator 

AT (not APT) mode.. Next, click on Show Defaults and click 

on Read once more. This is only done to reset the previous 

changes. 

5. Change the PAN ID from 0 to any hexadecimal 

value (maybe 1234) for all XBee’s in the network. After, 

click on Write to write the selected configuration settings. 

Wait for the message in the X-CTU notification area that says 

the configuration is uploaded to the module without error. 

Then, open the Terminal tab and leave this window running 

with the XBee plugged into the PC. 

 

The coordinator device (base station) hardware is shown in 

Figure 1 below. It consists of the ZigBee (XBee S2) and a 

ZigBee adapter. These nodes collect all data from the end 

node devices and display them on the computer. The 

coordinator node connects to a computer via the USB port. 

 

 
Figure 1. Coordinator Device 

 

1. Connect the second XBee to the USB adapter and 

repeat Step 2 above. Instead of selecting ZigBee Coordinator 

AT, select the ZigBee Router AT mode under Function Set. It 

should be noted that only one coordinator controls the 

network initialization and control process. 

2. Change the PAN ID on the coordinator to 1234. 

Then click on Write to write the selected settings. 

3. Next, set the Channel Verification (JV) to 1 after 

clicking on Default Setup. This ensures that the XBee is on 

the correct channel which makes for a more reliable 

connection to the coordinator. Then click Write. 

The router device hardware is shown in Figure 2. This node 

can only use the ZigBee modem with XBee Shield using 

Arduino. 

 

 
Figure 2. Router Devices with Arduino 

 

Several importation observations on the configuration 

process should be considered: 

• There is only one coordinator on any network. 

• The Coordinator can receive data from all routers 

and end points within the network. 

• The routers, including the Coordinator, cannot sleep. 

End points can sleep, which include the Energy Consumption 

property. 

 

Configuring the Arduino Program:  

Arduino is best known for its hardware. However, to use 

hardware, one must run software. Both the hardware and 

software share the name Arduino. The combination of the 

two allow for projects that can sense and control the physical 

world. The Arduino software is free, open-source, and cross-

platform. The hardware boards are cheap, and it’s also 

possible to build your own. The designs for hardware are also 

open-source. The Arduino software can be downloaded from 

the manufacturer website of the related Arduino module, as 

shown in Figure 3. 

 

 
 

Figure 3. Arduino program 
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Integrated Development Environment (IDE) Setup: 

1. Connect the board to the computer’s USB port. 

2. Run Arduino IDE. 

3. Set the correct port to match your device, and set the 

Arduino board type to match your device using tools tab 

(Figure 4).  

Configuration the Processing Program: 

The free software Processing is a Java dialect designed for 

generating any type of graphics, including visual art and 

animation. It is available for Windows, Mac OS, and Linux.  

 

 

Figure 4. Processing program 

 

The Processing program has its own IDE developed in 

Java. It is known as PDE (Processing Development 

Environment). 

This program allows you to design a screen or interface in 

the best format to suit the user application, including 

customizable color and size. There are many advantages of 

this software, including the ability to show critical situations 

through numbers or signs, send this information through the 

Serial Port, and display on the computer screen. 

The software is easy to learn and use, as shown in Figure 4. 

It is also easy to connect Arduino through handshake and 

allows for communication between the two software. Data 

sent from Arduino to Processing through the Serial Port and 

data received is possible through the ZigBee protocol. The 

sketches (drivers) for the sensors including motion, 

temperature, humidity, distance, light, pressure, battery level 

and other desired ones can be found and downloaded from 

Arduino website. These sensors can be easily integrated to 

the proposed node. The output of the sensors is given in the 

Figure 5. 

 

 

Figure 5. Output sensors device display screen 

 

IV. DISCUSSION 

The print-outs of the measured signals are given by Figure 

6 through Figure 9. 

 

 

Figure 6. Print-out of motion signal 

 

 

 
 

Figure 7. Print-out of distance signal 

 

 

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 342



Ökdem et al., Design and Implementation of a Wireless Sensor Node for Real-time Monitoring Applications, ISMSIT 2017, Tokat, Turkey 

 

Figure 8. Print-out of light signal 

 

 
Figure 9. Print-out of temperature signal 

 

 

As seen from the figures above, observing the outputs of 

the signals are very easy and flexible to integrate any other 

tool.  

V. CONCLUSION 

Wireless Sensor Networks (WSNs) have a multitude of 

purposes. This paper set out to illustrate several of these 

purposes as they relate to reading, storing, and analysing 

several important physical characteristics. This research used 

a moving vehicle to read four external characteristics: 

temperature, distance, light, and motion. Each of these 

figures was recorded, stored, and transmitted to the base 

station (BS). This research points to the various ways WSNs 

can improve working conditions, prevent humans from 

entering dangerous locations, and read important data that 

can be used in various fields. Some of these fields include the 

military, medical industry, for home security, and smart 

homes. Small vehicles such as the one used in the research 

above can enter many different areas such as toxic locations, 

warzones, construction sites, and more, that humans cannot 

or will not enter themselves. 

This research used four sensor nodes attached to an 

Arduino microcontroller board. There was a special graphical 

user interface (GUI) designed for reading data, controlling 

the sensors, moving the car, and setting the parameters for 

data collection. ZigBee S2 wireless links were used to send 

data wirelessly throughout the designed network. A personal 

computer that was suited with a special algorithm for each of 

the tested parameters was used as the BS. 

We noted the differences in external temperature, distance, 

light exposure, and motion. Each of these parameters was 

recorded at set intervals, stored in the base station, analysed, 

and then computed in the form of readable and observable 

curves. These curves could make data collection easy and 

allow for the intended purpose of the sensors to be 

established with ease and along the set goals. 

This experiment could be extended in several methods for 

future work. First, additional sensors could be used to test for 

different external conditions. Some of these conditions could 

include the presence of carbon dioxide in the atmosphere, the 

presence of narcotics, the use of firearms or explosives in a 

given area, or the number of people present in a certain 

location. Also, each of the tests could be extended for longer 

periods of time to predict temperature, motion, or light 

exposure. It is also possible to make a smaller or larger 

moving vehicle, or attach the sensors to a different type of 

vehicle altogether. Each of these extensions of the research 

would allow for different outcomes, each depending on the 

purpose of the sensors [14]. 
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Özet – Bu çalışmada, Al-12Si ingot alaşımı geleneksel döküm yöntemine göre rezistanslı ergitme ocağında ergitilip metal kalıba 

dökülerek üretilmiştir. Optimum işleme şartlarının belirlenmesi amacıyla, kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki 

etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla (250, 350 ve 450 m/dak) kesme hızı  (0,1 0,15 ve 0,2 mm/dev) ilerleme hızı, ve (0,5 1 ve 1,5 

mm) talaş derinliği üç farklı seviyede tanımlanarak Taguchi’nin L9 dikey dizini ile deney tasarımı yapılmıştır. İşleme deneyleri 

kuru kesme şartlarında CNC torna tezgâhında gerçekleştirilmiştir. Kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisini 

belirlemek amacıyla varyans analizi (Anova) yapılmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre yüzey pürüzlülüğü üzerinde %90,55 

katkı oranı ile en etkin parametrenin kesme hızı olduğu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler – Al-12Si Alaşımı, İşlenebilirlik, Anova 

 

 

 

Optimization Of Surface Roughness In Turning Cast  

Al-12Si Alloys 

 

Abstract – In this study, Al-12Si ingot alloy was melted in an electric resistance furnace and then poured into metal moulds 

through traditional casting method. Optimum machining conditions is aimed to determine by investigating the effects of cutting 

parameters on surface roughness. For this purpose, The machining tests were carried out through single point turning operations 

at without coolan on CNC turning at cutting speeds (250, 350 and 450 m/min), feed rates (0.1 0.15 and 0.2 mm/rev) (0.5 1 ve 

1.5 mm) deep of cut was defined at three different levels and the experiment was designed with Taguchi's L9 vertical array. 

Variance analysis (Anova) was performed to determine the effect of cutting parameters on the surface roughness. According to 

the obtained analysis results, it has been determined that the most efficient parametric advancement cutting speed rate is 90.55% 

on surface roughness. 
 

Keywords – Al-12Si Alloy, Machinability, Anova 
 

I. GİRİŞ 

Hafif mühendislik malzemelerinden olan alüminyum ve 

alüminyum alaşımlarının günümüz endüstrisinde kullanım 

alanının oldukça yaygındır. Başlıca yapısal uygulamalarda, 

uzay ve havacılık sanayinde kullanılan bu malzeme, ağırlıkça 

hafif olması, korozyon direncinin oldukça iyi olması ve 

alaşımlarının yüksek mukavemet özelliği sergilemesi kullanım 

alanlarında tercih nedenidir. 

Uzay ve havacılık, otomotiv ve kalıp gibi endüstriyel 

alanlarda çoğu ürüne son şekli talaşlı imalat işlemleriyle 

verilir. Talaşlı imalat işlemleri ile genellikle şekillendirilmiş 

bir parçanın son geometrisi, boyutları ve yüzey kalitesi 

oluşturulur. İşleme sonrası elde edilen yüzey pürüzlülüğü ve 

ölçü tamlığı bir ürünün son şeklinin oluşturulmasında önemli 

imalat parametreleridir. İmalat teknolojilerindeki gelişmelere 

paralel olarak sadece boyutsal tamlığın ölçülmesi yeterli 

olmayıp, birbiri ile ilişkili, hatta ilişkili olmayan yüzeylerin 

pürüzlülüklerinin ve durumlarının da ölçülmesine ihtiyaç 

duyulmuştur [1,2]. Yüzey kalitesi; yorulma dayanımını, 

korozyon direncini ve malzemenin tribolojik özelliklerini 

büyük oranda etkiler. Bu sebeple, işlem koşullarının ve kesme 

parametrelerinin optimizasyonu için yüzey pürüzlülüğünün 

belirlenmesi ve karakterize edilmesi önem taşımaktadır [3,4]. 

Literatürdeki yapılan çalışmalara bakıldığında alüminyum 

ve alüminyum alaşımlarının işlenebilirliğinin belirlenmesi 

amacıyla araştırmalar yapılmıştır. RN Rai ve arkadaşları 

yerinde döküm tekniğiyle ürettikleri Al-Si, Al-TiC ve Al-

TiAl3 alaşımlarının işlenebilirliklerini belirlemeye 

çalışmışlardır. Ürettikleri metal matrisli kompozitlerin 

işlenebilirliğini belirlemek için işlenmiş yüzeyi, kesme 

kuvvetlerini ve oluşan talaşın tipini karakterize etmişlerdir. 

Sonuç olarak Al-TiC alaşımlarının işlenmesinde TiC takviyesi 
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yığıntı talaş oluşumunun azalmasına neden olmuştur. Ayrıca 

yapılan işleme deneylerinde kesme kuvveti Al-TiC ve Al¬-Si 

ile kıyaslandığında Al-TiC de azalmıştır. Al-TiC alaşımlarının 

iyi işlenebilirliğe sahip olduğunu tespit etmişlerdir [5]. 

Basavakumar ve arkadaşları Al-12Si ve Al-12Si-3Cu 

alaşımlarının mikroyapılarını, işlenebilirliklerini ve yüzey 

özelliklerini incelemişlerdir. Bu alaşımları, (PVD ve CVD) 

kaplamalı ve kaplamasız kesici takımlarla kuru kesme 

şartlarında tornalama testine tabi tutmuşlardır. Kaplamasız ve 

PVD kaplı kesici takımlarla yapılan deneylerde yığıntı talaş 

oluşmuştur ve buna bağlı olarak CVD kaplı kesici takımla elde 

edilen sonuçlara göre daha yüksek kesme kuvvetleri ve zayıf 

bitirme yüzeyi elde edilmiştir [6]. Demir ve Gündüz, yapay 

yaşlandırmanın AA 6061 alüminyum alaşımı üzerine etkisini 

araştırmışlardır. Deneysel çalışmalara göre farklı yaşlanma 

süresinden ve kesme hızından işlenmiş yüzey pürüzlülüğü 

değeri önemli ölçüde etkilenmiştir. Ancak kesme kuvvetleri, 

yaşlanma süresinden ve kesme hızından işlenmiş yüzey 

pürüzlülüğü değeri kadar etkilenmemiştir [7]. Barzani ve 

arkadaşları Al-% 11 Si-2% Cu alaşımına Bi (bismuth) ve Sb 

(antimony) ilavesinini işlenebilirleğe etkisini incelemişlerdir. 

Bi ilaveli iş parçasının tornalanması esnasında Bi elementi 

önemli bir yağlayıcı etki göstererek en düşük yüzey pürüzlülük 

değerinin ve en düşük kesme kuvvetlerinin elde edilmesine 

neden olmuştur. Sb katkılı iş parçasının tornalanmasında ise 

Bi elementi ilaveli iş parçasının tornalanmasında elde edilen 

sonuçların aksine hem yüzey pürüzlülük değeri hemde kesme 

kuvveti değeri en yüksek değerde elde edilmiştir. Buna ek 

olarak lamel yapıdaki flake-like benzeri silikon 

morfolojisindeki değişimler, kesme kuvvetini ve yüzey 

pürüzlülüğü değerini etkilemiştir [8].  

II. MATERYAL VE METOT 

A. Al-12Si Üretimi 

Al-12Si alaşımının üretimi, atmosfer kontrollü 1150 ºC 

kapasiteli elektrik rezistanslı fırında yapılmıştır. Pota içinde 

fırın içine şarj edilen malzeme ergidikten sonra pota altından 

kalıba dökülmektedir. Al-12Si bileşiğini oluşturmak için ticari 

olarak temin edilen Al ağırlıkça %12 Si ingot ilave edilmiştir. 

Tornalama metoduyla işleme deneylerini yapabilmek için 

ergiyik,  50 mm çapında ve 120 mm boyunda metal kalıba 

dökülerek deney numuneleri üretilmiştir. Kullanılan metal 

(kokil) kalıbın şematik görünümü Şekil 1’de verilmiştir. 

Ergitme işlemi esnasında, dökümün yapılacağı ortamın 

atmosferle temasını kesmek için ergitme işlemi esnasında 

fırına koruyucu gaz verilmiştir. Ayrıca döküm yüzey alanını 

kapatmak ve oksitlenmeyi önlemek için strontium (Sr) toprak 

alkali metali kullanılmıştır. 

 

 

 

Şekil 1: Dökümün Yapıldığı Metalik Kalıbın Görünümü 

B. Al-12Si Alaşımının Mikroyapı İncelemesi 

Mikroyapı incelemesi, standart metalografik prosedüre göre 

numuneleri hazırladıktan sonra optik mikroskopta 

gerçekleştirilmiştir. Metalografik prosedür, numuneleri 180, 

400, 600, 800, 1000, 1200 ve 1400 elek zımparalarla 

zımparalama ve ardından elmas solüsyonla parlatma işlemini 

içermektedir. Mikroyapı resimleri, Leica DFC290 model 

kamera sistemli Leica DM ILM model optik mikroskopta 

dağlanmamış numuneler üzerinden çekilmiştir. 

Şekil 2’de üretilen Al-12Si alaşımlı malzemenin iki farklı 

büyütme ile elde edilmiş mikroyapı görüntüleri verilmektedir. 

Al-12Si alaşımının mikroyapısında iğnesel şekle sahip 

intermetalik ve matris yer almaktadır. İğnesel şekle sahip olan 

faz Si iken matris ise Al’dir.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 2: Al-12Si alaşımının (a) düşük büyütmede (b) yüksek büyütmede 

optik görünümleri. 
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C. Takım Tezgahı, Kesici Takım ve Kesme Parametreleri 

Silindirik iş parçası malzemeleri üzerindeki işlenebilirlik 

deneyleri, Taksan TMC 500V CNC torna tezgahı kullanılarak 

yapılmıştır. Kullanılan CNC torna tezgahının gücü 10 KW 

olup iş mili, değişken kademesiz hıza sahip olup 4000 

dev/dak’ya kadar çıkabilmektedir. İş parçası malzemeleri 50 

mm çapında ve 120 mm boyundadır. Deneyler esnasında 

soğutma sıvısı kullanılmamıştır. Deneylerde kullanılan kesici 

takımlar 0,4 mm uç köşe radyüsünde Kennametal firması 

tarafından TCGT 16T304HP10 formunda imal edilmiştir. 

Kesici takım kalitesi üretici firma tarafından KC5010 olarak 

kodlanmıştır. Kesici takım yanaşma açısı 90° olup STGCL 

2020K16 kodlu takım tutucuya mekanik olarak tespit 

edilmiştir. 

 
 

Şekil 3: Kesici Takım Formu ve Takım Tutucusunun Görüntüsü. 

 

Deney parametreleri, ISO 3685 standardına uygun olarak 

belirlenmiştir [9]. MAHR-Perthometer M1 yüzey pürüzlülük 

cihazı ile işlenmiş yüzeyler üzerinde yüzey pürüzlülüğü 

ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Deneyler üçlü tekrar ile 

gerçekleştirildi ve elde edilen her bir yüzey üzerinde üç 

ölçümün aritmetik ortalaması alınarak yüzey pürüzlülüğü 

değerleri elde edilmiştir. 

III. DENEY SONUÇLARI VE ANALİZ  

A. Deney Tasarımı 

İyi bir proses tasarımı ve yüksek kalitede ürün elde etmek 

için uygun işleme şartlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu 

sebeple son yıllarda mühendislik analizlerinde optimum 

parametrelerin belirlenmesinde Taguchi metodu deney 

sayısını azaltması, üretim ve test maliyetlerini düşürmesi 

sebebiyle yaygın olarak kullanılmaktadırlar. İşlenmiş yüzeyin 

kalitesini doğrudan etkileyecek olan etkin kesme 

parametrelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla 

kesme hızı, ilerleme değeri ve talaş derinliği dikkate alınacak 

parametreler olarak belirlenmiştir. Deneylerde kullanılan 

işleme parametreleri ve seviyeleri Tablo I’de verilmiştir. Bu 

kesme parametreleri ve seviyeleri dikkate alınarak Taguchi L9 

dikey dizinine göre işleme deneyleri yapılmıştır. Deney dizini 

Tablo II’de verilmiştir. 

 

 

 

Tablo I. Deneylerde kullanılan işleme parametreleri ve seviyeleri 

 

Tablo II. Taguchi L9 deney tasarımı 

 

B. S/N Oranlarının Analizi 

Malzemelerin işlenebilirlik özelliklerinin değerlendirilme-

sinde çeşitli kriterler kullanılır. En yaygın kriterlerden birisi de 

işlenen yüzeyin kalitesidir. En iyi işlenmiş yüzeyi belirlemede, 

kontrol faktörlerinin optimizasyonunda S/N oranları 

kullanılmaktadır. Al-12Si alaşımının Taguchi L9 deney 

tasarımına göre yapılan işleme deneylerinde, elde edilen yüzey 

pürüzlülük değerlerine göre S/N oranları en küçük en iyi 

eşitliği kullanılarak hesaplanmıştır. Tablo III’de işleme sonrası 

elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri ve bunlara karşılık 

gelen S/N oranları yer almaktadır.  

 
Tablo III. İşleme sonrası elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri ve S/N 

oranları 

 

 
Al-12Si alaşımının tornalama deneyleri sonucunda yüzey 

pürüzlülük değerlerinin aritmetik ortalaması (TRa) 1,456 µm 

olarak hesaplanmıştır. Aynı zamanda S/N oranı aritmetik 

ortalaması da -2,627 dB olarak hesaplanmıştır. 
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Tablo IV. Yüzey pürüzlülüğü için S/N yanıt tablosu 

 

 

Şekil 4. Yüzey pürüzlülüğü için kontrol faktörlerinin seviye değerleri 

Kontrol faktörlerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi 

S/N yanıt tablosu kullanılarak analiz edilmiştir. Tablo IV’de 

yüzey pürüzlülüğü için S/N yanıt tablosu verilmiştir. Taguchi 

yöntemiyle oluşturulan bu tablo optimum yüzey pürüzlülüğü 

değeri için kontrol faktörlerinin optimum seviyelerini 

göstermektedir. Tüm seviyeler içinde herhangi bir kontrol 

faktörü için en iyi seviye en büyük S/N oranına göre 

belirlenmiştir. Buna göre yüzey pürüzlülüğü için kontrol 

faktörlerinin optimum seviyeleri A kesme hızı 450 m/dk 

(Seviye 3), B ilerleme hızı 0,1 mm/dev (Seviye 1) ve C talaş 

derinliği mm (Seviye 1) olarak bulunmuştur. Şekil 4’de Yüzey 

pürüzlülüğü için kontrol faktörlerinin seviye değerleri 

gösterilmiştir. 

C. Varyans Analizi (ANOVA) 

Bu çalışmada yüzey pürüzlülüğü üzerinde kesme hızı, 

ilerleme hızı ve talaş derinliğinin etkilerini analiz etmek için 

varyans analizi yapılmıştır. Varyans analizi sonuçları Tablo 

V’de görülmektedir. Yapılan bu analiz %95 güven seviyesinde 

gerçekleştirilmiştir. Anova analizinde kontrol faktörlerinin 

çıktı üzerindeki etkisinin istatiksel olarak ifade edilebilmesi 

için önem seviyesi (P) ve katkı oranının belirlenmesinde F 

değerleri dikkate alınır. P değeri 0,05 den küçük olduğunda 

faktörün çıktı üzerindeki etkisinin istatiksel olarak anlamlı 

olduğu F değeri için ise, F değeri en büyük olan kontrol faktörü 

sonuca en fazla etki eden faktör olarak kabul edilmektedir. 

Varyans analiz sonuçlarına göre yüzey pürüzlülüğü değeri 

üzerinden en fazla öneme sahip değişken %90,55 katkı oranı 

ile kesme hızı olmuştur. İstatiksel analiz sonuçları ile deneysel 

çalışmada elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında birbirlerini 

doğrular niteliktedir. 

 

 

Tablo V. Yüzey pürüzlülüğü için Anova tablosu 

 

IV. DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDIRILMESI 

Al-12Si alaşımının işlenmesinde, takımın aşınmasından çok 

takıma yapışan talaşın engellenmesi gerekmektedir. Genelde 

kesme hızının artması ile kesme işleminin kolaylaşacağı ve 

takımın kesme işlemi yapan kısmında meydana gelen BUE 

oluşumunun azalacağı düşünülmektedir. Kesme hızının 250 

m/dk’dan 450 m/dk’ya artırılmasıyla yüzey pürüzlülük 

değerlerinin azaldığı görülmektedir. Kesme hızının artmasıyla 

kesici takım ucunda oluşan yığıntı talaş oluşma eğiliminin 

azalması yüzey pürüzlülük değerlerindeki azalmanın nedeni 

olarak düşünülür. En düşük yüzey pürüzlülük değeri 450 m/dk 

kesme hızında, 0,1 mm/dev ilerleme hızında, 0,5 mm talaş 

derinliğinde 0,509 µm olarak elde edilmiştir. 0,2 mm/dev 

ilerleme değerinde 0,5 mm talaş derinliğinde kesme hızının 

350 m/dk den 450 m/dk artması ile yüzey pürüzlülük 

değerinde ani bir artış görülmüştür. Bu artış yüksek kesme 

hızlarında takım tezgâhında meydana gelen titreşim ve kesici 

takımda yığıntı talaş oluşması ile açıklanabilir. 

 

 
 

                   a) 0,1 mm/dev İlerleme hızında   

 

 
   

b) 0,15 mm/dev İlerleme hızında      
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c) 0,2 mm/dev İlerleme hızında 

 

Şekil 5. İşleme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri 

V. SONUÇLAR 

 Bu çalışmada, Al-12Si alaşımı, ticari olarak temin edilen Al 

ağırlıkça %12 Si ilave edilerek geleneksel döküm yöntemiyle 

elektrik direnç ocağında ergitilip metal kalıba dökülerek 

üretilmiştir. Üretilen malzemenin tornalanmasında yüzey 

pürüzlülüğünü etkileyen kesme parametrelerinin 

optimizasyonu yapılmıştır. Yapılan çalışmada elde edilen 

sonuçlar aşağıda belirtilmiştir: 

 En düşük yüzey pürüzlülüğü değeri için kontrol 

faktörlerinin optimum seviyelerini belirlenmesinde S/N 

oranlarından yararlanılmıştır. Optimum yüzey pürüzlülük 

değeri 450 m/dk kesme hızında (A3), 0,1 mm/dev ilerleme 

hızında (B1), 0,5 mm talaş derinliğinde (C1) 0,509 µm 

olarak elde edilmiştir. 

 

 Analiz sonuçlarına göre yüzey pürüzlülüğü üzerinde en 

etkin parametrenin %90,5 katkı oranı ile kesme hızının 

olduğu görülmüştür. 

 

 İlerleme miktarının artmasıyla yüzey pürüzlülük değerleri 

artmıştır. 
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Abstract – 

In this study, research on the determination of the technological level in the greenhouse mechanization in Southeastern 

Anatolia Region of Turkey has been carried out. The technological equipment and operating parameters that should be in a 

modern greenhouse have been measured and the situation has been tried to be determined in the region. The results have been 

tried to be determined in which aspect of Southeastern Anatolia Region in terms of greenhouse mechanization. For this study, 

40 greenhouse enterprises in the provinces of Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep and Kilis which located in the 

Southeastern Anatolia Region of Turkey were selected. A questionnaire form was prepared considering the technological 

characteristics that should be in a modern greenhouse. The questionnaire was applied to the greenhouse enterprises and the 

data were collected. The questionnaire includes the following items: greenhouse area, grown product type, greenhouse 

construction material, greenhouse material, indoor agriculture application, ventilation system, heating method, irrigation 

method, vehicles, fogging system, spraying machine, generator, packaging unit, administration building and lodgings. Survey 

results were analyzed and tried to be determined by scoring the technological level out of 5. 

KEY WORDS: Greenhouse, mechanization, automation, southeastern. 

 

I. INTRODUCTION 

The first examples of greenhouses in the world was seen in 

Italy, during the Romans period. The Romans cultivated 

vegetables by closing transparent materials on the pits they 

opened to the secluded slopes facing south. Plant cultivation 

under cover continued to evolve by covering the south facing 

directions of houses in Europe with glass (Yüksel, 2000). 

The undercover farming commenced commercially in 

northern European countries in the early of 19th century. But 

after World War II, it has improved. With the introduction of 

plastics in agriculture in the 1960s, it has shifted to the 

regions where temperate (Mediterranean) climate prevails. 

Over the past few years, undercover farming has also been 

widespread in Asian countries. In 2002, the total 

undercovered area in China is reported as 1,963,000 ha (Jiang 

and Yu, 2004).       

15% of the world's total greenhouse areas constitute glass 

greenhouses and 85% of them constitute plastic greenhouses. 

In the EU countries, the most important countries in the 

sericulture are Spain, Italy, Germany, England, France and 

the Netherlands. The Netherlands has the greenhouse 

technology, while Spain and Italy have an important place 

with the greenhouse areas (Sevgican et al., 2000). 

The undercover cultivation in Turkey started with glass 

greenhouses established in 1940s in Antalya. Between 1940 

and 1960, the development of greenhouse was very slow and 

spread especially around Antalya and Izmir (Tüzel et al., 

2005). 

The great stage of greenhouse in Turkey was observed after 

1970 (Önes, 1986). This development is due to the use of 

polyethylene (PE) as a cover material, which is lighter, 

cheaper and easier to use than glass. In addition, it was a 

positive effect of providing credit support to the greenhouse 

by the public banks.The growth rate of greenhouse areas 

reached 15% per annum after 1980 (Çolak, 2002). 

It is possible to divide the greenhouse enterprises in our 

country according to technological level and size. In small-

scale family businesses, the use of technology is limited and 

production is carried out under simple structures where 

measures are taken to protect only frost damage. In these 

greenhouses where ventilation is inadequate, chemicals that 

constitute a danger to human health and the environment are 

used unconsciously and then the same products are 

repeatedly cultivated. In addition to the traditional 

greenhouses, modern enterprises with large indoor areas, 

climatic control, landless cultivation techniques, and the 

necessary technical personnel have been spreading in recent 

years (Tüzel et al., 2005). 

Since undergrowth cultivation has developed dependent on 

ecological conditions, it has been concentrated especially in 

our southern coasts (Anonymous,1997). The greenhouses in 

our country are composed of low and high tunnels and the 

total area is around 53603 hectares as of 2002 year. 43% of 

this area is composed of low plastic tunnel and 57% of the 

area is composed of greenhouse areas (Tüzel et al., 2005). 

Vegetables in 95% of greenhouse areas, 4% of ornamental 

plants and 1% of fruit species are grown (Tüzel ve Eltez, 

1997). 

It is known that chemicals, fertilizers and plant growth 

regulators which are used intensively in greenhouse farming 
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threaten human and environmental health. In the long term, 

sustainability should be established as a primary goal by 

using agricultural technologies that do not damage the 

environment as well as protecting natural resources. 

In our country, investments in this area have seen a rapid 

increase in recent years, with a growth of about 1,500 da per 

year. There are 2.667 in the province of Antalya and 73 in the 

field, and landless farming is being carried out (Antalya 

Food, Agriculture and Livestock Provincial Directorate, 

2012). The share of our modern greenhouses in the covered 

production is 1%. According to the 2012 figures, the 

contribution of the country's modern greenhouses to the gross 

national product is about 450 million TL (Anonymous, 

2012). 

There are a number of scientific studies on greenhouse 

technologies, some of which are related to greenhouse 

automation and software. 

Funt et al. Developed a hardware and decision method called 

the "Market Model" to enable the farmer to learn more about 

his own farm. With this program, the grower can determine 

the price of 50 different products. He is able to make 

comparisons with the fiftieth years and can plan production 

by considering the data of different years. There are many 

other data can be used, such as product prices, fertilizer, and 

buckets paid to storage (Funt, 1989). 

In a study, a software was developed to help determine 

seedling selection, diagnosis of diseases and fertilizer 

program and plant nutrient requirement and fertilization 

program in the most common problems in greenhouse 

vegetable (Tuncay, 1990). 

In the automation system, microprocessors have also been 

used. Microprocessor based temperature control was 

performed in a mechanical ventilation project suitable for the 

glass covered greenhouses (Okursoy, 1993). 

 

Numerous studies have been carried out on energy balance, 

plant energy balance, computer aided analysis of greenhouse 

ventilation, optimization of greenhouse design, determination 

of the development of greenhouse plants using image 

processing technique, automatic data retrieval using computer 

in greenhouses and control of measuring devices (Kaçıra, 

1997 ). 

 

A program has been developed for climate control in the 

greenhouse. Visual Basic programming language has been 

used in the preparation of the program and for the climate 

control in the developed program, Environmental factors 

such as temperature, relative humidity, CO2, solar radiation 

and air velocity are measured. The measured values in the 

greenhouse are compared with the values of the 

environmental factors in the program in order to develop the 

plant in the most suitable conditions and the processes such 

as heating, ventilation, humidification and illumination are 

performed (Yelken, 2003).  

 

In another study, an automation system was developed for 

use in rootstocks in order to grow fruit nurseries. Internet and 

internet communication techniques are used in automation. It 

is aimed that the automation system working on it is 

applicable and its cost is low. Environmental factors such as 

temperature and relative humidity of the seedling greenhouse 

were computer controlled (İnan, 2002). 

 

Kürklü A. and Çağlayan N. published a study on the 

development of sera automation systems. In this study, the 

automation systems used in the greenhouse were examined in 

general terms as climate and irrigation-fertilization systems, 

and the results of a lab-based climate control study that could 

contribute to raising the technological levels of the 

greenhouses in the country and the comfort level of the 

producer were given. The greenhouse control can be provided 

automatically according to the previously set values or can be 

monitored by a computer (Kürklü and Çağlayan, 2005). 

 

The chlorophyll fluorescence robotic imaging technique was 

used to improve the quality of the products grown in the 

greenhouse environment and to improve the greenhouse 

management techniques before the harvest (Tarumi, 2014). 

In an effort to save energy in the suburbs, traditional 

greenhouse materials and insulated "double thermal screen" 

greenhouse have been compared on the basis of various 

energy sources such as solar, geothermal, fossil and wind. 

The energy used in heating, cooling, ventilation, shading and 

humidity control calculates the savings and repayment times 

derived from different energy sources. It is stated that some 

energy sources provide energy savings of up to 60% (Vadiee 

and Martin, 2013). 

 

A study has been conducted using an ARM9-based S3C2440 

microprocessor SPU (system processing unit) to send and 

collect data to a web address. (Junxiang and Haiqing, 2011). 

It has been demonstrated that the operation of the system is 

highly stable and real-time data collection for remote control 

takes place. 

 

In another study, it was aimed to diagnose diseases causing 

loss in greenhouse products by using camera-monitor 

method. For this, attempts were made to identify diseases by 

referring to color changes by processing images taken with 

cameras set to positions that can see greenhouse products 

(Juncheng Ma et al. 2015). 

   

II. MATERIALS AND METHOD 

 

The research was conducted in Şanlıurfa, Mardin, 

Diyarbakır, Gaziantep and Kilis in the Southeast Anatolia 

region. The surveys were carried out in Sanlıurfa (10 

greenhouses 330 da), Mardin (13 greenhouses 110,5 da), 

Diyarbakir (13 greenhouses 316 da), Gaziantep (2 

greenhouses 44 da) and Kilis ( 2 greenhouses 10 da). The 

research was conducted mainly on technological greenhouses 

located in the region. In the scope of the research; the 

questionnaire applied to the enterprises shows whether the 

greenhouse area, the greenhouse grown product, the 

greenhouse contsruction material, the greenhouse covering 

material, landless cultivation techniques, the used ventilation 

method, the heating method, irrigation method, the 

automation existence, the existence of climate control system, 

vehicles, fogging system, spraying machine, generator, 
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packaging unit, administration building, lodging property and 

number of qualified staff  were determined. 

Fertilization, irrigation systems and air conditioning 

methods used in the suburbs have been examined in general 

terms. Studies were carried out to raise the technological 

level of our zoneless greenhouses and the level in developed 

countries was tried to be determined. The study was 

conducted over a period of 2 years by evaluating the results 

of research on medium and large scale greenhouses operating 

in the Southeastern Anatolia Region. 

Within the scope of the research, a total of 40 greenhouses 

in Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep and Kilis were 

examined. The data were obtained as a result of the survey 

applications. 

In the Southeastern Anatolia Region, the technological 

level of the greenhouses surveyed was evaluated by scoring 

over 5 as given in Table 4.4. Scoring was done by giving a 

full score of 5 to a greenhouse with fully automated and has 

competent technical staff. According to the level of the 

technological equipment that the greenhouse has, 5, 4, 3, 2 

and 1 points were given out of 5.  

 

 

III. RESULTS 

In the study, usage ratios of the automation systems in the 

total technological greenhouses in the Southeastern Anatolian 

region have been determined. In addition to the automation 

systems in the greenhouses, the technological equipment 

levels such as climate control systems, fertilizing unit, 

spraying machine and circulation fan have been determined. 

The automation system is the key to the research. A modern 

greenhouse automation system is the most important 

parameter in determining the technological level. 

While the greenhouse is selected for the study, greenhouses 

equipped for mechanization are preferred. Table 4.1 shows 

the the number of greenhouses which equipped for 

mechanization. 

 

 

 

IV. DISCUSSION 

 

 

 

Table 4.1. The technological situation in greenhouse enterprises 

 

 Greenhouses Construction Material(% ) Covering Material(%) 

Provinces Number(pc)  Area(de) Aluminum Steel Plastics Glass 

Sanlıurfa 10 
 

329 10 90 90 10 

Diyarbakır 13 
 

316 0 100 100 0 

Mardin 13 
 

110,5 0 100 100 0 

Gaziantep 2 
 

44 0 100 100 0 

Kilis 2 
 

10 100 0 100 0 

 

 

While the use of automation system in Kilis is at zero level, 

80% in Şanlıurfa, 92% in Diyarbakır, 62% in Mardin and 

100% in Gaziantep (Table 4.2). 

 

Table 4.2. Technology usage level -1 (%) 

 

Provinces 
Automatic 

Control 
Climate control Fertilizer Unit Circulation Fan 

Pesticide 

Machine 

Sanlıurfa 80 80 100 100 100 

Diyarbakır 92 92 92 100 100 

Mardin 62 62 100 100 100 

Gaziantep 100 100 100 100 100 

Kilis 0 0 100 100 100 

 

The production design of a total of 40 greenhouses was 

examined within the scope of the research. According to 

these results, tomatoes, cucumbers, ornamental plants and 

aubergines are mostly cultivated. The proportion of tomatoes  

 

 

produced the in Şanlıurfa is around 80%. Cucumber is grown 

in Diyarbakir with 61,54% and Mardin with 53,85%. The rate 

of cultivation of ornamental plants is 10% in Şanlıurfa. 
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In the study, the usage level of technological equipment such 

that, harvesting vehicle, fogging system, generator and 

packing unit in the greenhouses in Southeast Anatolia region 

was determined (Table 4.3). 

 

Table 4.3. Technology usage level -2 (%) 

Provinces 
Harvesting 

vehicle 

Fogging 

system 
Generator 

 

Packing unit 

 

Insect screen 

Sanlıurfa 100 80 100 90 100 

Diyarbakır 92 92 100 0 92 

Mardin 23 46 85 15 100 

Gaziantep 100 100 100 100 100 

Kilis 0 100 100 0 100 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSION 

 

On average, about 30 people work as employee in the 

greenhouse examined in the study. The vast majority of these 

30 people are workers. These workers were mostly women 

and children workers. For example, there are 1 engineer and 

1 technician in 9 of the 10 greenhouses studied in Sanlıurfa. 

There was only one engineer in the remaining one. There 

were only 2 engineers and technicians in the 13 seranities 

surveyed in Diyarbakir, only one engineer in the 1 

greenhouse.  

The result of technological level of the greenhouses surveyed 

in the Southeastern Anatolia Region was evaluated by 

scoring over 5 as given in Table 4.4. Scoring was done by 

giving a full score of 5 to a greenhouse with fully automated 

and has qualified employee. According to the level of the 

technological equipment that the greenhouse has, 4, 3, 2 

points were given. 

 

Advanced:       5 

Good:            4 

Intermediate:          3 

Weak:          2 

Very weak:  1 

  

 

 

Table 4.4. Technological level of greenhouses in Southeastern Anatolia Region 

 

 Technology Şanlıurfa Diyarbakır Mardin Gaziantep Kilis 

Automatic Control 4 5 3 5 1 

Fertilizer Unit 5 5 5 5 5 

Circulation Fan 5 5 5 5 5 

Fogging System 4 5 2 5 5 

Insect screen 5 5 5 5 5 

Pesticide Machine 5 5 5 5 5 

Generator 5 5 4 5 5 

Qualified employee 3 4 3 2 5 
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Özet – Sunulan çalışmada, kalıp endüstrisinde kullanılan ve önemli bir yeri olan 1.2344 sıcak iş takım çeliği (155 HB) için 

optimum işleme şartlarının belirlenmesi amacıyla, kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkileri incelenmiştir. Bu 

amaçla işlenebilirlik deneyleri 1.2344 çeliği üzerinde kuru kesme şartlarında CNC torna tezgahında gerçekleştirildi. Tornalama 

deneyleri (140, 180 ve 220 m/dak) kesme hızı, (0,1, 0,15 ve 0,2 mm/dev) ilerleme miktarı ve (0,4, 0,8 ve 1,2 mm) talaş derinliği 

olarak üç farklı seviyede tanımlanarak Taguchi’nin L9 dikey dizini ile deney tasarımı yapılmıştır. Kesme parametrelerinin yüzey 

pürüzlülüğü üzerine etkisini belirlemek amacıyla varyans analizi (Anova) yapılmıştır. Elde edilen deney sonuçlarına göre yüzey 

pürüzlülük üzerine en etkin parametrenin %55,49 katkı oranı ile kesme hızı olduğu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler – Sıcak iş takım çeliği, yüzey pürüzlülüğü, Anova 

 

 

 

Optimization of Surface Roughness in Turning of 1.2344 Hot Work Tool 

Steel 

 

Abstract –In the present study, the effects of cutting parameters on surface roughness were investigated in order to determine 

the optimum machining conditions for the hot work tool steel (155 HB), which is an important part of the mold industry. For this 

purpose, the machining tests were conducted on 1.2344 steel using a CNC turning center under dry cutting conditions. The 

experimental design was performed according to Taguchi's L9 orthogonal array at three different levels which are cutting speeds 

(140, 180 and 220 m/min), feed rate (0.1, 0.15 and 0.2 mm/rev), and depth of cut (0.4, 0.8 and 1.2 mm). The effects of cutting 

parameters on surface roughness were determined through variance analysis (ANOVA). According to the obtained results, it was 

determined that the most effective parameter for the surface roughness is cutting speed (55.4%). 

 

Keywords – Hot work tool steel, surface roughness, Anova 

 

I. GİRİŞ 

Talaş kaldırma yöntemiyle imal edilen parçaların kalitesini 

etkileyen en önemli ölçütlerden birisi yüzey pürüzlülüğüdür. 

Malzemelerin işlenebilirliğinin belirlenmesinde yüzey 

pürüzlülüğü en önemli etkenlerden birisidir. Endüstride 

üretilen parçaların çoğu tornalama operasyonu ile işlendiği 

için tornalanmış parçaların finiş yüzeylerinin ürün kalitesi 

üzerinde büyük etkisi vardır. İmal edilen parçaların çalışma 

fonksiyonları için istenen yüzey kalitesinin elde edilmesi 

önemli bir ihtiyaç oluşturmaktadır. Mühendislik parçalarında 

oluşan yorulma dayanımı yüzey kalitesinin azalması ile 

artmaktadır [1]. Çünkü aşınma, ısı iletimi, sürtünme, yorulma 

direnci ve yağlama gibi ürünün kalitesinin artırılması için 

gerekli olan fonksiyonel karakteristik özellikleri yüzey 

pürüzlülüğü etkilemektedir. Yüzey kalitesinin artırılması 

yüzey pürüzlülüğünün iyileşmesi ile sağlanmaktadır [2 ve 3]. 

Farklı birçok etken yüzey kalitesini etkiler. Bunlar ilerleme 

hızı, malzeme sertliği ve karakteristiği, kesme hızı, kesme 

derinliği, kesme zamanı, kesici takım uç radüsü, kesici takım 

kesme kenar açısı, takım tezgâhın rijitliği ve iş parçasının 

bağlanması, titreşim ve kesme sıvısıdır [4]. 

Literatürde 1.2344 sıcak iş takım çeliği üzerine farklı 

çalışmalar dikkat çekmektedir. Ng ve ark., AISI H13 çeliğin, 

teorik olarak, dik kesmede oluşan sıcaklık ve kesme kuvvetleri 

ile kesme işlemini modellemişlerdir. Deneysel çalışmalarda 

FE analizi ve PCBN kesici takım kullanılarak, sıcaklığın, 

deneysel ve FE ile teorik modellemesinden elde edilen 

değerlerin birbirine yakın olduğunu tespit etmişlerdir [5]. 

Shatla ve ark., talaş kaldırma esnasında oluşan gerilme 

dağılımının belirlenmesi için bir model geliştirmişlerdir. Bu 

model ile AISI H13 çeliğinin farklı işleme koşullarında oluşan 

kesme ve ilerleme kuvvetlerinin belirlenmesine ve bunların 

gerilme dağılımına, kesme kuvvetlerine ve sıcaklığa etkilerini 

araştırmışlardır. Geliştirilen modelin uygulanabilirliğinin 

ISMSIT 2017 - PROCEEDINGS 354



Özlü et al., 1.2344 Sıcak İş Takım Çeliğinin Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün Optimizasyonu, ISMSIT 2017, Tokat, Turkey 

diğer metotlardan daha iyi olduğunu belirtmişlerdir [6]. Çiftçi, 

AISI 304 çeliğinin kaplanmış sementit karbürle işlenmesinde 

takım aşınması ve yüzey pürüzlülüğünü incelemiştir. Bu 

çalışmada artan kesme hızı ile takım aşınması ve yüzey 

pürüzlülüğünün azaldığı ancak belli bir değerden sonra 

ikisinin de arttığı görülmüştür [7].  Coldwell ve ark., 

sertleştirilmiş (48-52 HRC) AISI H13 çeliğinin ve AISI D2 

çeliğinin  karbür kesici takımla delme işleminde, takım ömrü, 

iş parçası kalitesi, maliyet ve verimlilik yönünden işleme 

şartlarını araştırmışlar. Takım ömründe AISI H13 çeliğinin 

AISI D2 çeliğinden daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür [8]. 

Taktak, borlanmış AISI H13 ve AISI 304 çeliğinin göstermiş 

olduğu mekanik ve fiziksel davranışlarının incelendiği 

çalışmada, borlama ile yüzey pürüzlülüğünün arttığını 

göstermiştir [9]. Zeyveli ve ark. Orvar Supreme (1.2344 ESR, 

AISI H13 Premium) sıcak iş takım çeliğinin karbür uç ile 

işlenmesinde yüzey pürüzlülük değerleri ve kesme kuvvetleri 

ölçmüşlerdir. Bu çalışmada kesme hızının ve ilerleme 

miktarının kesme kuvvetlerini önemli miktarda etkilemiş ve 

ilerleme hızının yüzey pürüzlülüğü üzerine önemli bir 

etkisinin olduğunu ortaya koymuşlardır [10]. Zeyveli ve 

Demir, yaptıkları bu çalışmada, endüstride kalıpçılıkta çok 

kullanılan, ısıl kararlılığı ve tokluğu yüksek AISI H13 sıcak iş 

takım çeliğinin işlenmesinde, kesme hızı ve ilerleme hızının 

yüzey pürüzlülüğüne etkisini deneysel olarak araştırmışlardır. 

Deneyler çok katlı kaplanmış sementit karbür kesici takımlar 

kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlardan, ilerleme 

hızının artması ile yüzey pürüzlülüğünün arttığı ve talaş tipleri 

ile yüzey pürüzlülük değerleri arasında yakın bir ilişkinin 

olduğunu belirlemişlerdir [11].  

Bu çalışmada kalıpçılık sektöründe yaygın olarak kullanılan 

1.2344 sıcak iş takım çeliği kaplanmış sementit karbür kesici 

takımla işlenmesinde optimum işleme şartlarının belirlenmesi 

amacıyla, kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerine 

etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

II. MATERYAL VE METOT 

Deneysel çalışmada Assab Korkmaz ürünü olan 1.2344 ESR 

(Orvar Supreme, AISI H13 Premium) Ø50x300 mm 

boyutlarında sıcak iş takım çeliği kullanılmıştır. Deneylerde 

kullanılan 1.2344 çeliğinin kimyasal bileşimi Tablo 1’de 

verilmektedir.  

Tablo 1. Sıcak iş takım çeliği (1.2344) kimyasal bileşimi 

ISO-1.2344 / DIN- ESR 

C Si Mn Cr Mo V 

0,39 1 0,40 5,15 1,4 0,8 
 

İşleme Deneyleri, FANUC kontrol ünitesine sahip “YTH 

10700 CNC” sanayi tipi CNC torna tezgahında kuru kesme 

şartlarında yapılmıştır. Tezgâhın gücü 10 KW olup, tezgah iş 

mili değişken kademesiz hıza sahiptir ve 3000 dev/dak’ya 

kadar çıkabilmektedir. Kesme parametresi olarak kesme hızı, 

ilerleme hızı ve talaş derinliği ISO 3685 dikkate alınarak 

belirlenmiştir[12]. İşlenebilirlik deneyleri tornalama 

yöntemiyle karbür kesici takımlar kullanılarak yapılmıştır. 

Kullanılan kesici takımlar Kennametal firması tarafından 

KC9110 kalite grubunda üretilmiştir. Kesici takımlar ISO’ya 

göre CNMG 120412MN geometrisinde olup PCBNR 

2525M12 kodlu bir takım tutucuya rijit olarak bağlanmıştır. 

Mitutoyo Surftest SJ-210 model yüzey pürüzlülük cihazı ile 

işlenmiş yüzeyler üzerinde yüzey pürüzlülüğü ölçmeleri 

gerçekleştirilmiştir. Yüzey pürüzlülük ölçümleri, örnekleme 

uzunluğu (λ) ve ölçme uzunluğunun (L) tespitinde ilgili ISO 

4288’e uygun kurallara uyulmuştur [13]. Ölçümler iş parçası 

eksenine paralel olacak şekilde 120 ͦ döndürülerek işlenmiş 

yüzeyde üç farklı noktasından ölçümler yapılmıştır. Ölçümler 

sonucu bulunan değerlerin aritmetik ortalaması alınarak 

ortalama yüzey pürüzlülük (Ra) değerleri hesaplanmıştır.  

III. DENEY SONUÇLARI VE ANALİZ  

A. Taguchi Deney Tasarımı 

Deneysel çalışmalarda doğru sonuca ulaşabilmek için doğru 

deney tasarımının yapılması gerekmektedir. Deney tasarımı, 

kesme parametrelerinin deneysel süreç içerisindeki 

bilinmeyen özelliklerinin belirlenmesi ve değişkenler 

arasındaki etkileşimlerin analizi ve modellenmesi için güçlü 

bir istatistiksel yöntemdir[14].  Yapılan çalışmada, deney 

tasarım ve analiz yöntemi olarak Taguchi metodu 

kullanılmıştır. Dr. Genichi Taguchi tarafından geliştirilen bu 

yaklaşımda, sonuçları analiz edebilmek için S/N oranı olarak 

bilinen bir istatistiksel performans ölçüsü kullanılır[16]. Bu 

çalışmada, 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin işlenmesinde 

meydana gelen ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) için kesme 

parametrelerinin optimizasyonu yapılmıştır. Kesme hızı (V), 

ilerleme miktarı (f) ve talaş derinliği (a), değişken olarak 

seçilmiş olup, değişkenlerin her biri için üç farklı seviye 

belirlenmiştir. Deney tasarımında, Taguchi yönteminin L9 

dikey dizisi kullanılmıştır. Değişkenler ve değişken seviyeleri 

Tablo 2’de deney dizini Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 2. Deneylerde kullanılan işleme parametreleri ve seviyeleri 

 

Tablo 3. Taguchi L9 deney tasarımı 

 

B. S/N Oranlarının Analizi 

1.2344 sıcak iş takım üzerinde, Taguchi L9 deney tasarımına 

göre gerçekleştirilen tornalama deneyleri sonucunda elde 

edilen yüzey pürüzlülük değerlerine göre S/N oranları en 

küçük en iyi eşitliği kullanılarak hesaplanmıştır.  Tablo 4’de 

işlenen malzemede elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri ve 

buna karşılık gelen S/N oranları verilmiştir. 1.2344 sıcak iş 

takım çeliğinin tornalama sonucu elde edilen yüzey pürüzlülük 

değerlerinin aritmetik ortalaması (TRa) 1,057 µm olarak 

hesaplanmıştır. Bununla birlikte S/N oranı aritmetik 

ortalaması da 3,452 dB olarak hesaplanmıştır. 
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Tablo 5’de işlenen 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin yüzey 

pürüzlülüğü için S/N yanıt tablosu görülmektedir. S/N yanıt 

tablosu kullanılarak kontrol faktörlerinin yüzey pürüzlülüğü 

üzerindeki etkisinin analiz yapılmıştır. 1.2344 sıcak iş takım 

çeliğine ait yüzey pürüzlülüğü için kontrol faktörlerinin seviye 

değerleri Şekil 1’de gösterilmiştir. Buna göre 1.2344 sıcak iş 

takım çeliğine ait yüzey pürüzlülüğü için kontrol faktörlerinin 

uygun değer seviyeleri A kesme hızı 180 m/dk (Seviye 2), B 

ilerleme hızı 0,1 mm/dev (Seviye 1) ve C talaş derinliği 0,8 

mm (Seviye 2) olarak belirlenmiştir.  

Tablo 4. İşleme sonrası elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri ve S/N 

oranları 

 
 

Tablo 5. Yüzey pürüzlülüğü için S/N yanıt tablosu 

 

 
 

 

Şekil 1. Yüzey pürüzlülüğü için kontrol faktörlerinin seviye değerleri 

C. Varyans Analizi  

Deney tasarımında kullanılan tüm kontrol faktörlerinin 

birbiriyle olan etkileşimleri, performans karakteristiği 

üzerinde nasıl bir etki meydana getirdiği ve parametrelerin 

farklı seviyelerinin performans karakteristiğinde ne gibi 

değişimlere sebep olduğunun belirlenebilmesi için Anova 

yöntemi kullanılmıştır [16-17]. Tablo 6’da 1.2344 sıcak iş 

takım çeliği için yüzey pürüzlülüğü üzerine, kontrol 

faktörlerinin etki seviyelerini belirlemek amacıyla yapılan 

varyans analizi sonuçları verilmiştir. Yapılan bu analiz %95 

güven seviyesinde gerçekleştirilmiştir. Varyans analiz 

sonuçlarına göre yüzey pürüzlülüğü değeri üzerinden en fazla 

öneme sahip değişken %55,49 katkı oranı ile kesme hızı 

olduğu görülmüştür. İlerleme hızı ise %42,54’lük oranla 

kesme hızından sonra en etkili olan parametredir. Yüzey 

pürüzlülüğü üzerinde en az etkiye sahip parametrenin 

%0,85’lik oranla kesme derinliği olduğu görülmüştür. Elde 

edilen sonuçlar literatürdeki takım çeliklerinin işlenebilirliği 

üzerine yapılan çalışmalar ile paralellik göstermektedir. AISI 

D2 çeliğinin frezelenmesinde yüzey pürüzlülüğünün taguchi 

metodu ile optimizasyonun araştırılması ile ilgili yapılan 

çalışmada, istatistiksel analiz sonuçlarında yüzey 

pürüzlülüğüne en etkili faktörün %55,66 katkı oranı ile kesme 

hızı olduğu, bunu sırasıyla ilerleme hızı %25,57’lik oran ve 

malzeme sertliği % 5,92 oranla takip ettiği görülmüştür [18].  

İstatiksel analiz sonuçları ile deneysel çalışmada elde edilen 

sonuçlar karşılaştırıldığında birbirlerini doğrular niteliktedir. 

Tablo 6. Yüzey pürüzlülüğü için Anova tablosu 

 

 

IV. DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDIRILMESI 

Yüzey pürüzlülüğü kesme hızı, ilerleme hızı, takım uç 

radüsü, yanak aşınması ve iş parçası-takım malzemesinin 

özellikleri gibi birçok faktöre bağlıdır. 1.2344 sıcak iş takım 

çeliğinin işleme şartlarının belirlenmesi amacıyla, farklı 

kesme hızlarında (140, 180 ve 220 m/dak), ilerleme 

miktarlarında (0,1, 0,15 ve 0,2 mm/dev) ve talaş 

derinliklerinde (0,4, 0,8 ve 1,2 mm) işlenebirlilik deneyleri 

yapılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda yüzey pürüzlülük 

değerleri belirlenmiştir (Şekil 2 a, b ve c). Yapılan deneyler 

sonucunda en yüksek yüzey pürüzlülük değerleri 140 m/dak 

kesme hızında oluşmuştur. 

 
a) 0,1 mm/dev ilerleme hızı              

 
b) 0,15 mm/dev ilerleme hızı 
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c) 0,2 mm/dev ilerleme hızı 

Şekil 2. İşleme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi. 

Şekil 2 a, b ve c’de grafikleri incelendiğinde kesme hızının 

140 m/dak dan 180 m/dak kadar artması ile yüzey pürüzlülük 

değerleri azalmıştır. Genel olarak 180 m/dak kesme hızından 

sonra kesme hızının 220 m/dak çıkarılması ile yüzey pürülülük 

değerleri artış eğilimi sergilemiştir. Kesme hızının 180 m/dak 

kadar artması ile yüzey pürüzlülüğü değerlerinin azalması 

yığıntı talaş oluşma eğiliminin azalmasıyla açıklanabilir. Düşük 

kesme hızlarında yüzey pürüzlülüğünün yüksek çıkması BUE 

oluşumu ile açıklanabilir[19-20]. Ancak, kesme hızının 220 

m/dak’ya çıkması ile yüzey pürüzlülüğünün artması, artan 

kesme hızıyla sıcaklığın artması ve devan eden kesme sürecinde 

kesici takımın üzerine gelen gerilmelerin takımda aşınmaya 

neden olmasına atfedilebilir. En iyi yüzey pürüzlülük değeri 

180 m/dak kesme hızı, 0,1 mm/dev ilerleme hızı ve 0,8 mm 

talaş derinliğinde 0,359 µm ölçülmüştür. 

V. SONUÇLAR 

 Bu çalışmada 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin sementit 

karbür kesici takım kullanılarak işlenebilirlik deneyleri 

yapılmıştır. Deneyler sonucunda yüzey pürüzlülüğünü 

etkileyen kesme parametrelerinin optimizasyonu yapılmıştır. 

 

 Taguchi analizi sonucu, ortalama S/N oranlarının en 

büyük değerlerinin alınmasıyla elde edilen optimum 

değerler incelendiğinde; kesme hızının ikinci seviyesi 

olan 180 m/dak, ilerleme hızının birinci seviyesi olan 0,1 

mm/dev ve kesme derinliğinin ikinci seviyesi olan 0,8 

mm değerlerinde yüzey pürüzlülüğünün en iyi sonucu 

verdiği görülmüştür. 

 ANOVA sonuçlarına göre, yüzey pürüzlülüğü üzerindeki 

en etkili parametrenin kesme hızı (%55,49), daha sonra 

sırasıyla ilerleme hızı (%42,54) ve kesme derinliği 

(%0,85) olduğu görülmüştür. 

 140 m/dak kesme hızından, 180 m/dak kesme hızına 

çıkması ve 0.1 mm, 0.15mm ve 0.2 mm talaş derinliğinde 

sırasıyla yüzey pürüzlülükleri yaklaşık %45, %34 ve 

%27 azalmıştır. 

 Genel olarak Kesme hızının 180 m/dak’dan, 220 m/dak 

çıkması yüzey pürüzlülükleri artmıştır.  
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