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Welcome to IATS’21 

 

It is a pleasure for us to offer you Full-text Book for the International Advanced Technologies 

Symposium (IATS'21). Our goal was to create a scientific platform that introduces the newest 

results on internationally recognized experts to local students and colleagues and 

simultaneously displays relevant Turkish achievements to the world. The positive feedback of 

the community encouraged us to proceed and transform a single event into a symposium series. 

Now, IATS’21 is honored by the presence of over 125 colleagues from various countries. We 

stayed true to the original IATS’21 concept and accepted contributions from all fields of 

innovative and advanced technologies to promote multidisciplinary discussions. The focal 

points of the symposium emerged spontaneously from the submitted full-texts. Our warmest 

thanks go to all invited speakers, authors, and contributors of IATS’21 for accepting our 

invitation. We hope that you will enjoy the symposium and look forward to meeting you again 

in one of the forthcoming IATS’21event. 

 

Best regards, 

Chairmans of Symposium 

Prof. Dr. Hikmet ESEN 

Prof. Dr. Niyazi ÖZDEMİR 
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Abstract 
The Markoff numbers theory  are not new subject in the literature but initially emerged as a result of 
simple studies. At the end of the nineteen century, quadratic forms were found and then, different types of 
the forms were explored and carried out by many scientists such as Hermite, Hurwitz, Korkine, Lagrange, 
Zolotarev, Markoff, Frobenius, Cassels so on...  
From the literature, These studies are also used in different parts of mathematics and especially in free 
groups, Fuchsia groups and hyperbolic Riemann surfaces (Cohn, Lehner, Ford, Rankin, Conway, 
Hirzebruch Zagier and Coxeter...) etc... Also, several authors have researched Markoff's solutions and 
obtained information about the equation and its variations on the finite fields. Apart from these, "Markoff 
Polynomial" adapted to polynomial rings of Markoff numbers, rational numbers and function fields, 
monic polynomial has been obtained and studies have been carried out as special functions called as 
Markoff – Fibonacci polynomials. 

Keywords: Number Theory, Markoff Numbers, Diophantine Equations, Matrix Theory, Quadratic 
Forms, Primes, Integer Sequences, Polynomials, Finite Fields. 

1. INTRODUCTION
Let's first consider the Markof numbers over the output equation. Let's examine the given diophantine 
equation  

. (General equation of Markoff numbers). 

It is an equation that was taken up by A. A. Markoff in 1879 and became very famous in the last 142 years 
and has been the subject of various studies. This equation, which was first discussed by A. A. Markoff in 
1879 and aroused interest, also has an interesting history. Markoff first showed the formation of all solution 
triples of natural numbers. These solutions are inductive and are produced as vertices of a binary tree with 
simple rules that can be applied sequentially.  

It is a special number definition that has various study subjects such as Markoff numbers, Markoff's theorem 
and Markoff chain, and gives products not only in mathematics but also in many different types of science. 
This special number form, which has been handled by many mathematicians throughout history; It has been 
dealt with on different or common subjects in various fields. At the end of the 19th century, quadratic forms 
were found and then different types of forms were investigated and realized by many scientists such as 
Hermite, Hurwitz, Korkine, Lagrange, Zolotarev, Markoff, Frobenius, Cassels... 

Later Cohn, Lehner, Ford, Rankin, Hančl, Conway, Hirzebruch Zagier and Coxeter etc. They worked on 
Markoff numbers in individuals. Markoff lines have been used by these scientists in different fields and 
studies in this field are still ongoing. Markoff numbers and the Markoff chain, which are still the focus of 
attention of mathematicians today, continue to be indispensable for the connections between operations with 
the excitement of the first day. 

* Corresponding author. Tel.: +90 507 443 89 19 
E-mail address: ozenozer39@yahoo.com  (Ö.Özer). 
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In 1913, Frobenius ([19]) predicted that the largest z-entry of a Markoff triplet uniquely determines the other 
two. He suggested the maximal element to be unique as another way of expressing it. This statement was 
accepted as an assumption of unity. Despite a lot of research, this assumption still remains a mystery. Richard 
K. Guy ([20]) has stated that it is quite difficult to resolve the uniqueness assumption. Some partial 
consequences of the unity assumption have been resolved. The results below illustrate the work done by 
Arthur Baragar ([3]), J. O. Button ([8]), Feng-Juan Chen, and Yang-Gao Chen ([10]). z or 3z ± 2 is known to 
be unique if it is a prime, double or quad prime ([3]); or unique if z is a prime power ([8]). It is already known 
that k ≤ 1035, p is prime if z = k · pβ, and z is unique if k is relatively prime to p ([8]); and if 3z ± 2 = k · pβ, 
then k ≤ 1010,p is prime and k is relatively prime to p . The upper bounds for k in these last two results are 
based on the empirical result that z is unique if z < 10140 ([19]). In 2007, Ying Zhang ([37]) provided 
fundamental proof that z is unique if z is a prime power or twice a prime power ([37]). In 2009, Anitha 
Srinivasan provided fundamental evidence for further conclusions, including the case that z is unique if the 
largest single divisor of 3z ± 2 is a prime power [3]. 

Although Frobenius was the first to propose the unity hypothesis, it was Cassel ([9]) who brought it to the 
attention of most mathematicians. In his 1957 book An Introduction to Diophantine Equations (Diophantine 
Equations) (see [9]), he describes the results of Markoff and Frobenius and states on page 33 of chapter 2 
("Markoff's Chain"):"There is a slight ambiguity in the fm notation because no one showed it.There cannot be 

two different solutions  occurring in different situations. A very good review has been 
made on the subject of Markoff numbers in the references.  

We can summary references as follows briefly: 

A Markoff number is formed by any a, b, or c part of a Markoff triple. There are an infinite number of 
Markoff triples, and they are all derived from (1,1,1) by a simple iterative procedure. There are many puzzles 
around the Markoff equation, and some still remain a mystery.. 

There are two simple ways to get a new Markoff triplet from an initial Markoff triplet (a, b, c). If we want to 
better understand Markoff Numbers, let's first review these steps. Here, let's first give the permissions of the 3 
numbers given as a,b,c so that the triples can be normalized to  a≤ b ≤ c. Then, if (a,b,c) is a Markoff triplet, 
then a progression begins as Vieta (a, b, 3ab − c). Executing this operation twice returns the same triplet it 
started with. The 1, 2, or 3 normalized triples that can be obtained from this are called combining each 
normalized Markoff triplet. Also, a graph is shown starting from (1,1,1) as in the diagram. This chart is 
interconnected; in other words, each Markoff triple can be connected to (1,1,1) with a sequence of these 
operations.([26]) For example, if we start with (1, 1, 1), if z is in a Markoff tree 

                                                                             (1, 1, 1)   

 
                                                                   
                                                                                              (1, 1, 2) 
 

 

                                                        
                                                                                              (1, 2, 5)  
 
                                                       (1, 5, 13)                                                             (2,5,29) 
 

  

 
                                     (1, 13, 34)             (5, 13, 194)                               (2, 29, 169)            (5, 29, 433)        
  

Figure 1. The first levels of the Markoff number tree 
To give an example, when we start with (1, 1, 2) and transform y and z before each iteration of the 
transformation, we are listing Markoff's triples with Fibonacci numbers. By starting again with the same 
triplet and transforming x and z before each iteration, we get triples with Pell numbers.Starting at (1, 1, 1), 
moving through the Markoff tree, we obtain the order of the Markoff numbers. 1, 2, 5, 13, 34, ... is a sequence 
of single-index Fibonacci numbers. The fact that there is some mystery about the Fibonacci number and that 
it is also a Markoff number is particularly striking among those who study the Markoff number.([24]). 

 = 1,  = 2,  = 5,  = 13,  = 34, ...  

All Markoff numbers in regions adjacent to region 2 are odd-index Pell numbers, and all Markoff numbers in 
regions adjacent to region 1 are odd. indexed Fibonacci numbers. Thus the form has an infinite number of 
Markoff triples.  
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Remark.It is not known whether there are innitely many such Markoff numbers! 

Odd-Indexed Fibonacci & Pell Numbers 

Pell numbers are defined by: 

   için   
 
It is well-known that   are Markoff  triples for . 

A natural number n is an odd- (resp. even-) indexed Fibonacci number if and only if  (see. )  is 
a perfect square. Similarly, n is an odd- (resp. even-) indexed Pell number if and only if (see. ) 
is  perfect square. 

Now let's examine a very different issue where Markoff numbers are used; Solutions of the Markoff equation 
over the polynomial ring: 

This illuminating Markoff solution shows how the base number proceeds with the formula. 

 , ,  

A Markoff triplet (x, y, z) is a Markoff solution such that equation satisfying 0 < x ≤ y ≤ z, 

(3cb− a, b, c) (a, 3ac − b, c) (a, b, 3ab − c)  

                                                     (3cb− a, b, c) 

 (a, b, 3ab − c)    

                                                      (a, 3ac − b, c) ….. 

Expansions continue.... 

While Markoff is being developed as a work, it is exhibited like theorem (matrix), geometry (hyperbola, etc.) 
that can be selected from too many drawings and it produced good results.  

This tool has been tried on mostly fibonacci stolen and gold models with good results.A Markoff number has 
exactly one Markoff triplet of the form (a, b, m).  

Conjecture (Frobenius) Given a Markoff number m, there is exactly one Markoff triple of the form (a, b, m). 
 
We have said that there are studies on various topics related to Markoff numbers. One of them is Don Zagier's 
(1982) "On the Number of Markoff Numbers Below a Given Bound". In Don Zagier's [8] article; According 
to Markoff's famous theorem, it is mentioned when indefinite quadratic forms with extremely large 

minimums (greater than the square root of the discriminant) are obtained  = 3abc with the help 
of the solutions of the Diophantine equation and previous studies to find the solutions of this equation, he 
associated the Markoffs algorithm with the problem of counting lattice points in triangles, and showed that 
the number of solutions is less than x.  

a2+b2+c2=3abc (  a Markoff number is a member of such a triple. These numbers, 
of which the first few  are  1, 2, 5, 13, 29, 34, 89, 169,194,233,433,610, 985, ...  play a role in a famous 
theorem of Markoff ([24]) (see also Frobenius [19], Cassels [9]) and showed it in detail on the tables. When 
examining Markoff numbers, we often come across many different fields of study, and one of the most 
interesting is that of Harvey Cohn. In this article by Harvey Cohn ([13]), the relationship between binary 
forms and ternary forms was first introduced by Gauss and extended by Klein and Fricke. 

In Harvey Cohn‘s work, it is assumed that there is an equivalence class of group  which considers the special 
type A, B matrices -Hurwitz whose elements are integers, to be the basis. A strong correlation has been found 
between the  ternary forms and Markoff forms which correspond to these equivalence classes and whose 
representations are binary form classes.( especially the Markoff-Hurwitz equations) 

Theorem 1.1. The ternary form  is defined uniquely up to equivalence in  [or  by the group  
= {A,B} taken independently of its choice of basis. Similarly, this equivalence class of  is an invariant of 
the groups . [Thus  and  can be considered to be imbedded in Z) without changing the equivalence 
class of  

These are the equations called the Markoff-Hurwitz equation and expressed by  

. 
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Transformations of Theorem 1.1 lead to "chains" of solutions. Like this the triad (a, b, c) should form others 
with relations as  with  their permutations.  
Let the base of a gamma group be defined as {A,B} matrices with integer elements A and B. In this case a 
ternary form as                                                                                 

Thus, in detail,                                                                                                    

                                                                                                  

Now, by identities of Fricke (see R. Fricke, tier die Theorie der automorphen Modulgruppen, G&t. Nachr. 
(1896), pp. 91-101.], or direct computation, we have as seen as follows:  

                                                                                                                                       
Ying Zhang examines Markoff numbers in an algebraically different topic in his article 'Congruence and 
Uniqueness of Certain Markoff Numbers'.  

The reason why Markoff's equation is so interesting lies in the fact that it is a quadratic equation in each of a, 
b, and c, and hence we can derive new solutions from any given one with a simple operation, (a, b, c). To see 
this, keep a and b fixed and let c ′ be the other root of (1), since it is considered a quadratic equation in c. 
Since (1) can be rewritten as  − 3abc + ( ) = 0, we have c + c′ = 3ab and cc′ =  thus c′ = 
3ab − c is a positive integer and (a, b, c′) is another solution triple to in positive integers, that is, a 
Markoff triple. Similarly, (a', b, c) and (a, b', c) were getting two more Markoff triples. Here we name the 
three new Markoff triples because they get the neighbors of the given ones. 

Theorem 1.2. (Markoff [24]). Each Markoff triplet given here can be traced back to (1, 1, 1) by 
repeating the following operations (in Markoff triples):  

(a, b, c) → (a, b, c′) := (a, b, 3ab – c) where the elements of (a, b, c) is arranged so that a ≤ b ≤ c, and 
the elements of  (a, b, c′) must be rearranged in ascending order to perform the next operation. Markoff's 
proof of Theorem 1.2 can be found at ([24,  pp.397–398]).  A different, simple proof can be found in ([9, 
pp.27–28]); see also ([17, pp.17–18]).  In ([37]) another different proof is given by the author. 

The idea of proof given here is ([11]) is that the above operation reduces the largest elements in markoff 
triples unless the entry triple is singular. Indeed, if  a<b  <c  then (c − b)(c′ − b) = cc′ − (c + c′)b + b2  = 
a2 + 2b2 − 3ab2  <  0,   and hence c′ < b. Hence, after a finite number of reduction steps, the process will 
stop at a singular Markoff triples, which is in fact (1, 1, 2). Applying operation another time then gives (1, 1, 
1).   As an immediate corollary of Theorem 1.2. 

Theorem 1.3. (Frobenius [19]). Following statements were given  by Frobenius: The Markoff triplet has 
a double prime element  or  Every odd Markoff number given is ≡ 1 (mod 4)  or Every even Markoff 
number given is ≡ 2 (mod 8). 

Theorem 1.4. (Baragar [3]; Button [7]; Schmutz [30]). A Markoff number is unique if it is a prime power or 
2 times a prime power. In this article by Ying Zhang, they first obtain the following simple but sharper fit for 
all even Markoff numbers. 

Theorem 1.5. If c is an even Markoff number then c ≡ 2 (mod 32). This alignment is best possible since the 
first two pairs of Markoff numbers are 2 and 34. And it seems that only the c ≡ 2 (mod 8) harmony has been 
previously observed by Frobenius [19]. 

As a consequence of Theorem 1.4, they have shown this for an even Markoff number c, 

3c − 2 ≡ 4 (mod 32)     and      3c + 2 ≡ 8 (mod 32). 

Hence 3c − 2 and 3c + 2 are respectively 4 times and 8 times an odd number.  

As the other main result of tthe paper ([2]) then they have the following 

Theorem 1.6. If one of 3c + 2e and 3c − 2 is a prime power, then the Markoff number c is unique, 4 
times a prime power, or 8 times a prime power. If  3c + 2 and 3c − 2 is a prime or 4 times a prime, 
….. determined by Baragar in ([3]). (and previously stated by D. Zagier but not published in the 
literature). 

The methods here are a completely independent basis, meaning that they use nothing but facts on 
their suitability, which they list as Lemmas 1.1 and 1.2 and include proofs. What is very important 
to us is that we note that the Markoff equation (1) can be rewritten as given, 

(a − b)2 + c2 = ab(3c − 2);   (1) 

(a + b)2 + c2 = ab(3c + 2).   (2) 
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Actually, the result in Theorem 1.5 came to the author’s mind immediately after he saw (1) and 
(2) printed in [19, p.601].(see. Lemma 1.1 and Lemma 1.2. ([36])) 

Remark. It can be seen from the above proof that the result of Lemma 1.3 can be improved, say, 

as c > 5ab/2 and b > 5c′a/2 if (a, b, c)  (1, 2, 5), (2, 5, 29); actually, this was already known to 
Frobenius [9] with a different proof. But for our purposes in this paper the weaker result that c > 
2b and b > 2a is enough. Proof (see. Theorems 1.5 and 1.6.) 
Arthur Baragar is undoubtedly one of the most important scientists working on Markoff numbers. Instead of 
all her articles, We are Let Ma,n(R) be the set of R -integral solutions of the Markoff-Hurwitz equation, where 
R is a order in the number field K. a21 + ... + a2n = xa1 · · · an, where x ∈ R, x = 0, and n ≥ 3. Here he expressed 
the set as the trajectory of a fundamental solution set. Fa,n(R) under the action of a group of automorphisms 
Aa,n. Hurwitz showed that Fa,n(Z) is always finite. Silverman showed that Fa,3(R) the group of units is usually 
infinite, R∗ in R is infinite. on this page, they showed that if R∗ is infinite and K has a real imbedding, then 
Fa,n(R) is either empty or infinite. Also, if K is completely complex and n ≥ 6, then Fa,n(R) is infinite.  

Let us examine the Diophantine equation given below,                                                                                                                                                                                                                              
with a nonzero integer and n ≥ 3. This given equation is known as the Hurwitz or Markoff-Hurwitz equation. 
This and similar equations were first studied by Hurwitz. ([22]), who thought of them as generalizations of 
the Markoff equation. It is known that it was first studied by Markoff..(1879) ([24]). The Markoff equation is 
surrounded by a rich and comprehensive theory, but the features of interest here are expressed as: All integer 
solutions (a,b,c) with 0 < a≤ b ≤ c It can be seen that it can be produced over the basic solution (1, 1, 1) and 
branching operations. Markoff numbers, Christoffel words, and the uniqueness conjecture, The subject in the 
article is quite interesting. Trace Equals 3 Times Upper Right. A matrix,  is characteristic if,  

 ,  is characteristic, as detM=17.13-22.10=1 and  17+13=3.10  operations are 

provided and it is seen that what is given is characteristic   be characteristic. Elements on the same 
row or column are coprime, and     equivalence is observed.  Also, M up to α and γ 
switching is determined by any two elements with Markoff numbers, Christoffel words and uniqueness 
conjecture article. ([18]) 
Teorem 1.7. be characteristic and, M= , Then M is characteristic  the upper right elements  

 ( respectively) verify the Markoff equation, i.e.,  

  
equation must be provided. or more detailed information on the subject, see. ([29]) 

Markoff numbers have also been the subject of many different studies in the field of geometry., 

It is not just a coincidence that Caroline Series' article comes to mind when geometry and Markoff number 
are mentioned. It is a work that has pioneered many topics and articles as geometry and Markoff number.   

In the Caroline Series article, Markoff Irrationalities, The Square Grid, Lunar Cycles, The Punctured Torus, 
SL(2, ) and Continued Fractions, Simple Curves on the Punctured Torus and the Dickson Rules, 
Approaching the Puncture, Diophantine Approximation, Trace Formulae and Diophantine Equations and 
Quadratic Forms were considered by Caroline Series. Even it is old paper but basic for literatüre on these 
topics.(For more information see. ([19]) 

Another geometry-Markoff study can be given as following  

In the paper of  Amit Ghosh and Peter Sarnak examined integral points on surfaces defined by an equation. 
= m over the integers. For the affine surfaces given here, we systematically examine the 

Brauer group and the inhibition of the Brauer-Manin integral Hasse principle. They say that for integral points 
on any such surface away from any finite set of places, the strong approximation fails, and for this  
the Brauer group does not check for strong approximation. 

In the work of J.-L.Colliot-Thélène, Dasheng Wei and F. Xu, it is seen that the necessary conditions for the 
smooth surface  are given. (For more  information see Brauer-Manin Obstruction for Markoff Surface) 
([15]) 

Bourgain J., Gamburd A., Sarnak P.’s paper was conducted research on the transitivity properties of the group 
of morphisms produced by Vieta. In addition to the Markoff equation, research continues with the subject of 
involutions on solutions in harmony with other Markoff type main cubic surfaces. These are effectively 
determined by the finite orbitals of these actions. The results appear to have been applied to give strong 
approximations for integer points and elimination on these surfaces. ([26]). 

In H.Cohn's article, we see a different perspective on the geometrically Markoff numbers. One of the reasons 
this problem is so intrigning and challenging is the comparison one naturally makes with the Markoff theory 
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of binary (indefinite) quadratic forms (see. [24],[26],[15]). The Markoff theory represents a state of perfetion 
at the fringes of utter chaos! A discrete, convergent sequence of minima exists with a limit point (1/3) below 
which the spectrum of minima varies locally from continuous to discrete ([4],[36]). The original theory 
depended heavily on continued fractions, although a revision of Frobenuis ([2]) made the theory depend more 
on chains of reduced forms. A paper of the author ([19]) used as a substitute tool some algebraic (matrix) 
identities which, in principle, are less specialized than continued fractions. 

They now returned to our earlier approach ([19]) in the hope that additional insight might be gained in 
understanding the discrete nature of the minima by an exploration of the geometric aspects of the Markoff 
forms. They interpret these forms in terms of closed geodesici of preassigned homology type on a perforated 
torus. It is possible, specifically, to gain a better understanding of some of the ‘’fringe’’ behavior at the limit 
point of the discrete set of minima. In the alternate derivation ([19]), the sequence of Markoff triples were 
seen to be one-third the traces of matrix triples serving as generating elements of an automorphic group with 
fundamental domain of genus one. In the interpretation (as geodesics) undertaken here they shall require 
some of the continued fraction theory (see[26]), which must be summarized for reference. 

Thus the Markoff forms are characterized by the translationally closed geodesic which remain below the 
horizontal line  ( see thhe dotted line in Figure 2). They ignore the trivial case of a rational root ξ 
or η, because there it is seen that the geodesic will go straight up to  somewhere. (For more detailed 
information see pages 132-133). It is seen that how the Markoff triples correspand to many different bases 
(for vector) of the period or generating of . ( , more for information see. [26]). 

CONCLUSION  

In this work, we primarily gave information about the origin of Markoff numbers, their progression 
throughout history, and how they were used by whom. Next, we reviewed a few studies using Markoff 
numbers. We examined the place of Markoff numbers in the literature, with old and new studies in 
mathematics, especially in algebra and geometry. While there is a lot of work on Markoff numbers, there are 
also a lot of open questions. In this work, we summarize all these results from the literature and try to reply 
arised following question: 

 What should be the path to be followed in order to improve the work done? 
 In which parts of the work can progress be made? 
 What kind of numerical examples can be given in some parts of our study and how clear can the 

works be? 
 What do we need to do intermediate operations? 
 If there are some missing parts, how can be completed? 
 How can we explain the link between the markoff number and the markoff chain more clearly? 
 What different ways can we advance the Markof numbers up to the nth digit? 
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Abstract 
Not just in Mathematics but also other theoritical and applicable sciences contain Diophantine theory 
related with Hilbert's tenth problem and have central role  to get significant/useful results in the 
literature.  Even it appears in the Number Theory, they also have ben considered in various branches of 
math and othes sciences.  

The purpose of the present paper is to consider several special numerical sets named as  D(  
diophantine triples and try to understand their classifications with types of their elements.  

Infact, our main aim is to determine general results for  D(  diophantine triples where 
 and e  are primes. So, this work is one of the steps to see some certain 

results in the numerical sets.   

Although, there are a lot of documents given by literature, some parts still are not completed in the topic. 
Some works on this are prepared not just by me but also by others too, since it gives us some opportunity 
to work on this issue. 

 

Keywords: Number Theory, Diophantine Sets, Diophantine Equation, Solution. Congruence, Modulo 
System, Primes, Hilbert’s Tenth Problem. 

1. INTRODUCTION AND PRELIMINARIES 
 

After the Babylonians and Pythagoreans, Diophantus where lived in Alexandria is appeared as a  
mathematician. He worked in the number theory and found many significant results in his period. Especially 
he considered linear or nonlinear algebraic equations for investigating their integer or rational solutions and 
also analyzed arithmetic of algebraic curves. This kind of  equations is named with his name as Diophantine 
equations. Many mathematicians such as  John Pell (1611-1685), Leonhard Euler (1707-1783),Lagrange, 
Legendre and modern mathematicians… followed his results  through the centuries and different type of 
Diophantine equations were appeared after him. Diophantine m-tuples is also a kind of algebraic equations 
and determine with different techniques even ıt started with basic method ( solutions of dıophantine 
equations).Aim of the all papers in Diophantine m-tuples is to determine classifications, structures and 
elements with their properties.  

The study of Diophantine m-tuples is ancient topic and various methods are used to study them. A 
Diophantine m-tuple problem of construction of such sets was considered  by Diophantus who found a set of 
four positive rationals with the property of the Diophantine quadruple even  the first Diophantine 4-tuple in 
the terms of  integers as [1, 3, 8, 120] by Fermat. Diophantine quadruple {1, 33, 68, 105} with property 
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D(256) was determined by Diophantus too. Some mathematicians ( see references please) demonstrated that 
Fermat’s quadruple is not extended to a D(1)-quintuple.  

 

Then, it was showed that there isn’t any Diophantine 6-tuple with property D(1) and some of them can be 
effectively computable D(1) quintuples using the theory of linear forms in logarithms. 

In the literature, there are many certain results on the Diophantine m-tuples and also some popular 
conjectures too. One of them is that there is not any Diophantine 5-tuple. Although it has been as an open 
problem nowadays, some new stronger results were given based on the conjecture. There are only several 
integral points on the elliptic curve related with integral solutions of elliptic curve which it is a kind of 
Diophantine equations depend on the Diophantine triple. For hyperelliptic curve with genus 2, one of the 
conjectures of Diophantine m-tuples noted that the quantity has the property D(n) is conjectured to be 
bounded by an absolute constant independent of n. Also, new bounds were given in the terms of the 
Diophantine triples for the number of integral solutions of elliptic curves. (Siegel’s theorem to the elliptic 
curve also said us “  for finite n” related with Diophntine triples) 
                                            
A Diophantine s-tuple is a set of s positive integers that the product of any two of  them is given as  one or a 
square. Diophantine s-tuple can be worked on different any commutative ring with unity such as set of  
integers, set of rational numbers, elements of the integral basis of second extension fields, finite fields Fp for 
prime p, etc… A set is named as rational Diophantine s-tuple of nonzero rationals  if the elements are 
rationals and satisfy the property mentioned as above. It is given from the literature that the first example of a 
rational Diophantine 4-tuple is {1/16, 33/16, 17/4, 105/16}. 

Various formulations of Diophantine m-tuples with property D(n) for any arbitrary integer n were 
investigated by lots of scientist. So, lots of formulas with elements represented in different types of integer 
sequences. We can think on many questions such as “ Are there any infinite  Diophantine 
quintuples/sextuples/septuples or m-tuples? , how can s or k be arbitrarily large  for   
Diophantine 𝑚𝑚-tuple with property ? on this topic...  

In this work, certain examples are given for Diophantine3-tuple over the set of integers  but can not extended 
to Diophantine 4-tuple. Mentioned in the abstract, this work serves a general results for a new work includes 
D( p.q) Diophantine m-tuples where p and q are different types of  primes. It is also demonstrated that 
integers  of the such sets have special properties.  

One may refer Dickson (1966), Brown (1985), Morgado (1983-1984) & (1991), Shrividhya (2009),  Gopalan 
(2012), Dujella (1993-…), Mootha (1995), Filipin (2008), Fujita (2008) & (2011), Cerin (2011), Zhang 
(2011), Bacic (2013), Meena et al. (2014), Özer ( 2016-…) so on... for such topic.  

 

Diophantine 𝑚𝑚-tuple  

Definition 1.1. (Classical Diophantine s-tuples ) 

A set of s positve integers  is named by Diophantine 𝑚𝑚-tuple  if   is a perfect square 
for all . 

Specially,  

1. Diophantine Triple is Defined As Follows: 

A Diophantine triple is a Diophantine s-tuple where . It means that a Diophantine triple is a set of three  
positive integers such that the product of any  two of them increased  one is a  perfect square integer. 

2.Diophantine Quadruple Is Given By: 

A Diophantine quadruple is a Diophantine s-tuple for . I.e. a Diophantine quadruple is a set of four 
positive integers such that the product of any two of them increased  1 is a square number. For example: 
Fermat found out  

 

If we add new property to definition mentioned as above we can give new definition which we use in our 
work as follows:  

Definition 1.2. A D( k) Diophantine s-tuple is a set of s positive integers such that the product of any two of 
them increase k  is a perfect square integer. 
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Definition 1.3.  if the following condition is satisfied 

                                                                                                                                                  
(1) 

Then a - triple  is called regular triple. 

 

Quadratic Reciprocity  

Prime numbers have significant role and properites for all of us as well as science. One of the 
important relations of them is quadratic reciprocity theorem proved by Gauss in the beginning of 1800. It 
helps us to determine classifications  especially in number theory. While working on the diophantine 
equations with primes we also need quadratic reciprocity theorem  to know whether or not the integer  is the 
square of an integer modulo  

Firstly,  Quadratic residue definition can be given as follows: 

Definition 1.4.  Assume that   is different from two and odd prime such that   does not divide a. Then a is a 
quaratic residue (mod q)  if   for some s. Additionally, if it is not satisfied then , and 
otherwise is called as  quadratic nonresidue. 

To understand how we can use this definition we can give the following example even ıt can be 
given as a proposition in the literature: 

It is not difficult to see that  for any   and odd prime  . It gives us that  at most half of the 
elements of   are quadratic residues modulo q and  implies that .  

 

It can be given a different definition of the quadratic residue based on Legendre symbol.  

 

Legendre symbol 

Definition 1.5. Assume that   is an odd prime and  is any integer. Definition of the Legendre symbol is 
represented by    or  can be given  as follows:  

Result is  if  is a quadratic residue , result is   if  quadratic non-residue  and result 
is   0 if  divides  

For legendre symbol, is demonstrated by Euler. Also for special  prime 2 we 
obtain 

if or 7  and      if  or 5  
 
 
Jacobi symbol 

Definition 1.6. Suppose that  the factorization of  be . Then  

 
It is noticed that   for all integres . 

 

Theorem 1.1. (Quadratic Reciprocity law)  Suppose that  P and  are distinct odd primes. Then  

 . 

 

As a result of the theorem followings can be given: 

If  and  is an odd  positive integer, then    
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2. . MAIN RESULTS 

 
Theorem 2.1. A set   Diophantine triple with property D(355) is regular  triple but isn’t 
extented to Diophantine 4-tuples with property D(355). 

Proof . It is easily seen that   Diophantine triple with property D(355) is regular  triple since it 
satisfies regularity condition given in the preliminaries section.  

Let us consider that  is the fourth integer in the set of    Diophantine triple with property 
D(355).  From the definition of  Diophantine triple with property D(355), we have following equations 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                              

From  (2) and (1), we  get   . If we investigate its integer solutions, then we 
obtain  finitely integer solutions  as    =         or         =       or    

. 

From  (1) and (3), we have  =0. We obtain   for  and 
 for  as well as  for  It is seen that values  are not 

integers.  

Similarly, we have  from  (2) and (3). If we put  values in the equation 
, we have same results for  and values  of  are not integers. 

So, there is no common integer solution for the Pell like equations’ system. As a result of the proof ıt can be 
said that    Diophantine triple with property D(355) isn’t extended to Diophantine quadruple 
with property D(355). 

 

Theorem 2.2. A set   Diophantine triple with property D(-355)  is regular  3-tuples but can not 
be extented to Diophantine quadruple with property D(355). 

Proof: Since  holds regularity conditions for Diophantine triples with the property D(-355), 
 is regular Diophatine triple. Supposing that   be a Diophantine 4-tuples with the 

property D(-355).  Then, there is an integer   such that  Diophantine 4- tuples with the 
property d(-355). We can write following equations from the Diophantine quadruple with the propert D( -
355)’s  definition: 

 
Using these equations, following Pell like equations are obtained. 

                                                                                                                          (4) 

                                                                                                                        (5) 

                                                                                                                                  (6) 

When we solve (4),  we get solutıons as    or   . If we put values 
of  B in (5) or A values in ( 6), we have  and  respectively .So, C is not in the set 
of integers.  

Thus,   Diophantine triple with property D(-355)  is not extented to Diophantine quadruple with 
property D(355). 

Theorem 2.3. There isn’t any integer  in the Diophantine m-tuples with property D(355) if integers are 
written by  4u, 7m, 19s, 23t  ( u  so on… 

Proof. Suppose  that  is in the set of Diophantine m-tuples with property D(355). So, following 
equation have solution 
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for  in the Diophantine m-tuples with property D(355). This gives us  . It is not satisfied 
since  us   or us   for integer values of  x. 

Therefore, 4 or  is not in the  Diophantine m-tuples with property D(355). 

One may demonstrate others in a similar way and using Legendre symbol, quadratic reciprocity theorem etc... 

As a similar way, we can give following theorem too. 

Theorem 2.4. There no  integer  in the Diophantine m-tuples with property D(-355) if integers are written by  
3A, 8B, 11C, 31D, 37E   ( A,B,C,D,E,  so on… 

Proof.  It is seen easilt by using Legendre symbol, quadratic reciprocity theorem, Moduler arithmetic etc... 

CONCLUSION 

In this work, we  considered Diophantine 3-tuples with property D(355) for several numerical examples. We 
investigated their types of elements and looked for Diophantine m-tuples with property D(355) extendible to 
Diophantine 4-tuples with property D(355) . We will also generalize and extend our  results in the near future.  
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Abstract 
Thermo-mechanical treatments have a great influence on the mechanical and corrosion properties of 
stainless steel, as with other steels. Stainless steel sheets are usually solution annealed after deformation 
in continuous heat treatment lines. Parameters determining the mechanical and corrosion properties of 
stainless steel; phase ratios, chemical composition, deformation rate, annealing temperature and annealing 
time. The element content of stainless and other steels of different grades is kept in relatively wide ranges, 
making it difficult to optimize thermo-mechanical parameters. Heat treatments and deformations that are 
not specific to the material increase the margin of error in the mechanical properties of the materials, 
reduce the corrosion resistance and increase the production cost, especially with unnecessary heat 
treatments. Crystal structure defects and Alpha-Martensite phase occur with deformation in AISI 304 
quality stainless steel. These changes are proportional to the rate of deformation. The primary factor in 
electrical conduction is crystal structure perfection. 

In this study, the electrical resistance of AISI 304 quality stainless steel after cold deformation was modeled 
numerically, depending on the increasing deformation rate.. 

Keywords: Stainless Steel, thermo-mechanical process, cold deformation, surface quality. 

1. INTRODUCTION 
With the developing industry, process optimization has become very important for all processes today. Now, a 
process that has not been optimized or made incompletely is considered as an incomplete process and 
necessarily causes many inefficiencies. These problems come in many forms; unnecessary energy use, loss of 
time in production, excessive use of resources, etc. which are the most important factors for a factory. 

AISI - 304 quality stainless steels stand out with their high corrosion resistance, mechanical properties, 
compatibility with all standard welding techniques and appearance. Due to these features, it has a wide range 
of uses such as chemistry, petrochemistry, household appliances, industrial kitchens, medical industry, 
automotive industry and food industry. 

In this study, the relationship between the heat treatment parameters of cold rolled AISI - 304 quality stainless 
steel and electrical conductivity was investigated based on the electrical resistance. 

1.1. Electrical conductivity 
A metal consists of a lattice of atoms, each with an outer shell of electrons that freely dissociate from their 
parent atoms and travel through the lattice. This is also known as a positive ionic lattice[1]. This 'sea' of 
dissociable electrons allows the metal to conduct electric current. When an electrical potential difference (a 
voltage) is applied across the metal, the resulting electric field causes electrons to drift towards the positive 
terminal. The actual drift velocity of electrons is typically small, on the order of magnitude of meters per hour. 
However, due to the sheer number of moving electrons, even a slow drift velocity results in a large current 
density[2].  

When the electron wave passes through the lattice, the waves get mixed up, causing resistance. The tidier the 
cage, the less disturbance and therefore less resistance. The amount of resistance is therefore mainly due to 
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two factors. The first is due to the temperature of the crystal lattice and hence the amount of vibration. Higher 
temperatures cause greater vibrations that act as irregularities in the cage. Second, the purity of the metal is 
important since a mixture of different ions is also a disorder[3][4].  
The small decrease in conductivity upon melting of pure metals is due to the loss of long-range crystal order. 
The short-range order remains, and the strong correlation between the positions of the ions results in 
coherence between waves refracted by adjacent ions[5][6][7]. 

1.1.1. Stainless Steel Production and Electrical Resistance in the Product 
While producing stainless steel, it is first cold rolled after casting and hot rolling stages. At this stage, the rate 
of deformation in the material increases. Parallel to this, dislocation density increases, martensite phase is 
formed and anisotropy increases. With the increase in the dislocation density, the movement of electrons in the 
material becomes difficult and the electrical resistance increases. When tetragonal volume-centered martensite 
phase is formed in austenite, which was previously in face-centered cubic structure, anisotropy increases and 
this results in an increase in resistance. Anisotropy causes the movement in the metal to be difficult and 
increases the resistance. As long as the alloying element content does not change, the parameter that affects the 
electrical conductivity of the material at a constant temperature is the properties and arrangement of the crystal 
structures. 

In the production of stainless steel, there is a solution annealing phase after cold rolling. At this stage, the 
stainless steel plate first undergoes heat treatment, then the iron oxide layer formed during the heat treatment 
with acid solution is cleaned and a chromium oxide layer is formed. Thus, the stainless steel plate gains its 
passive layer on the surface and now it has the properties of stainless steel. 

Stainless steel heat treatment; It is applied to obtain a homogeneous internal structure by reducing the high 
anisotropy that occurs in the material after cold deformation and to make the stainless steel plate suitable for 
the pickling stage of solution annealing. 

With the increase of heat treatment power, dislocation density decreases, anisotropy decreases, grain 
boundaries become thinner and decrease, grains grow and coalesce. The martensite phase in the material turns 
into austenite phase. 

1.1.2. Other Factors Affecting Electrical Resistance 
Grain growth varies depending on composition, structure, degree of cold forming, and temperature, and 
parameters of this process have an important effect on the physical and mechanical properties of stainless steel. 
However, the effect of the alloying elements on electrical conductivity is much greater than that of grain 
boundary caused by grain growth and the change caused by plastic deformation[8]. 

According to Matthiessen’s theory, electrical resistance, and its opposite electrical conductivity depend on 
many microstructural properties. 

Thermal and electrical conductivity (or resistivity) values are affected by the microstructure of the solid sample 
which is, in turn, dependent upon the heat treatment and the cold work given to the alloy[9]. 

𝜌𝜌 = 𝜌𝜌0 + 𝛥𝛥𝜌𝜌𝛥𝛥 + 𝛥𝛥𝜌𝜌𝛥𝛥 + 𝛥𝛥𝜌𝜌𝛥𝛥 + 𝛥𝛥𝜌𝜌𝛥𝛥 + 𝛥𝛥𝜌𝜌𝛥𝛥                                                                                                            (1.1) 

These are resistance of pure solvent metal (ρ0), electrical resistance of elements dissolved in solution (∆ρS), 
precipitates (∆ρP), voids (∆ρV), dislocations (∆ρD), and grain boundaries (∆ρB)[10]. 

2. EXPERIMENTAL METHOD 
First of all, the electrical resistances of the samples taken from the plates to be used in the experiments were 
measured, depending on the deformation rates before deformation. 

 

 
Fig. 1. Experimental Stages 
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Nickel equivalents, chromium equivalents and hardenability of stainless steel samples were calculated 
according to the element content varying according to their alloys. 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒 = %𝑁𝑁𝑁𝑁 + %𝐶𝐶𝐶𝐶 + 30(%𝐶𝐶) + 25(%𝑁𝑁) + 0.5(%𝑀𝑀𝑀𝑀) + 0.3(%𝐶𝐶𝐶𝐶)                                                          (1.2) 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒 = %𝐶𝐶𝐶𝐶 + 2(%𝛥𝛥𝑁𝑁) + 1.5(%𝑀𝑀𝐶𝐶) + 5(%𝛥𝛥) + 5.5(%𝐴𝐴𝐴𝐴) + 1.75(%𝑁𝑁𝑁𝑁) + 1.5(%𝑇𝑇𝑁𝑁) + 0.75(%𝑊𝑊)  (1.3) 

ß(%) = 2.7(%𝐶𝐶) + 0.4(%𝛥𝛥𝑁𝑁) + %𝑀𝑀𝑀𝑀 + 0.45(%𝑁𝑁𝑁𝑁) + 0.8(%𝐶𝐶𝐶𝐶) + 2(%𝑀𝑀𝐶𝐶)                                             (1.4) 

 

Then, electrical resistances, sample thicknesses, tensile strengths, yield strengths, percent elongation and 
hardness values were measured. 

Vickers Hardness Measurement according to ASTM E384 Standard, tensile, yield and percent elongation tests 
were applied according to ASTM E8 Standard. 

The determined samples were prepared as metallography samples in accordance with ASTM E3 Standard. 
Then, images at different scales were taken from the metallographed samples. 

Cold rolling of the plates to be sampled was carried out. The cold rolled plates were re-sampled and the 
electrical resistance, thickness measurements, tensile strength, yield strength, percent elongation and hardness 
values were measured after deformation, and the amount of deformation was also obtained. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
When the electrical conductivity relationship was examined depending on the deformation rate, results that 
were in line with the literature were obtained. In particular, the increasing anisotropy due to the increasing 
deformation rate had a serious effect on the electrical resistance of the material. The measured electrical 
resistance was divided into thicknesses, and equivalent comparisons were made, since the materials were of 
different thicknesses and the electrical conductivity changed with the distance. 

The graph below shows the change in the electrical resistance of the material with the increase in the 
deformation rate and the mathematical model of this change. The R2 value obtained was found to be above 
0.95. 

 
Fig. 2. Deformation Rate and Resistance/Thickness Graphic 

 

With increasing deformation, the face-centered cubic austenite phase transformed into the tetragonal volume-
centered martensite phase. Therefore, the hardness value has also increased.  

The graph below shows the relationship between the measured HV1 hardness values and the electrical 
resistance per unit length. This correlation shows that the material also changes the electrical resistance due to 
the same reasons as the increase in hardness due to deformation. The mathematical model obtained is at a level 
that can predict the electrical conductivity and the hardness of the material with a success rate of over 88%. 
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Fig. 3. Resistance/Thickness and Hardness Graphic 

 

The hardenability of stainless steels is calculated as in Equation 1.3. One of the parameters that most affect the 
electrical resistance is the alloying elements. In the graphic below, the hardness value of AISI-304 quality 
stainless steel, which is of the same quality, and the alloy elements and resistance relationship are examined. It 
is clearly observed that the correlation obtained increases when alloying elements are taken into account. 
Samples with the same deformation amount in the previous graphs showed different electrical resistances. This 
situation is closely related to alloying elements. When the curing ability is examined with the resistance 
relationship, the R2 value is above 0.89. 

 

Fig. 4. Resistance/(Hardenability*Thickness)  and Hardness Graphic 

 

In addition, depending on the deformation rate, the relationship between the resistance/thickness ratio and the 
average resistance was also investigated and the following 92.53% accurate model was created. 
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Fig. 5. Difference in Resistance Before and After Deformation  and Deformation Rate Graphic 

 

In addition, in order to examine the changes in the microstructure according to the deformation rates, 
metallography samples of the samples with different deformation rates were prepared and their 
microstructures were examined. As expected, it was observed that as the deformation rate increased, a finer 
grained, more anisotropic structure and even carbides were formed in the structure with the higher 
deformation rate. 

Examined samples are; Sample with 33.4% deformation rate, sample with 59.5% deformation rate, sample 
with 72.5% deformation rate and sample with 87.9% deformation rate respectively. 
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  Fig. 6 A. Microstructure of Sample With %33,4 Def. Rate                          Fig. 6 B. Microstructure of Sample With %59,5 Def. Rate 

Fig. 6 C. Microstructure of Sample With %72.5 Def. 
Rate                              

Fig. 6 D. Microstructure of Sample With %87.9 
Def. Rate   
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4. CONCLUSIONS 
As a result of the experiments, it has been determined that the same quality stainless steel plates with different 
deformation rates, show different mechanical properties and have a direct effect on the electrical conductivity.  

As a result of the alloying of the same quality stainless steel plates at different rates, it has been observed that 
the element mixing ratios affect the mechanical properties of the material and directly affect the electrical 
conductivity. 

It has been observed that it is possible to determine the heat treatment parameters by examining the alloy, 
thickness, thickness change, deformation rate and electrical conductivity datas of AISI-304 stainless steel. 

Also; 

• By making mathematical models on the electrical conductivity of AISI-304 quality stainless steel, its 
mechanical properties can be determined after heat treatment. 

• In particular, the hardness after deformation can be determined by electrical resistance in the heat 
treatment of stainless steel. 

• With the mathematical models obtained, the difference in electrical resistance after heat treatment 
and after plastic deformation and the deformation rate can be predicted. 

• Especially in processes with continuous and long production processes such as continuous heat 
treatment lines, process optimizations can be made by associating electrical resistance and chemical 
structure of the material. 

• Electrical conductivity decreases with increasing deformation rate. 

• After solution annealing, the electrical conductivity changes depending on the alloying elements. 
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Abstract 
In the aluminum direct cooled casting method, processes such as melting, alloying and refining are 
applied before the final product is obtained. Refining should be done well for high end product quality 
and high casting efficiency. The removal of impurities (such as inclusions, hydrogen) plays a decisive role 
in the quality of the final product. The amount of aluminum and alloying elements in the dross reduces the 
casting efficiency. At the same time, impurities that remain in the melt and cannot be removed affect the 
casting quality negatively. In this study, the effect of alloy composition and flux combination on the final 
product was investigated. In this way, it is aimed to determine the flux mixture suitable for the alloy 
composition. This study is an experimental study to determine the appropriate flux composition for the 
appropriate alloy composition. The functionality of the fluxing process is directly related to the flux 
content and the material content of the fluxing process. As a result of the study, it is aimed to make a flux 
recommendation that should be used according to the material content. 

Keywords: Aluminum, Casting, Dross, Flux, Refining, Spectral Analysis, Elemental  

1. INTRODUCTION
There are many different sources of inclusions formed in the aluminum melting process.

Some of the inclusions may occur due to hydrogen, oxygen and oxide from primary aluminum production, as 
well as elements and compounds such as Na, K, Ca, Li. The second important source of inclusions is scrap, 
which is charged to the melting furnace for recycling. Scraps cause an increase in the amount of oxide 
entering the system. If the scraps are damp and wet, the amount of oxide and dross that will form in the 
furnace increases even more. The third important source of impurity is the bottom of the liquid bath in the 
furnace. There is a possibility that the region with dense inclusions precipitating at the bottom of the liquid 
metal will pass to the next process. The fourth important source of impurity is alloy additions. Alloying 
elements can increase the amount of inclusions by causing oxide and impurity to mix into the liquid bath due 
to the content and storage conditions. [1,2] 

Fluxing is perhaps the most important process in refining the liquid bath from all these impurities and 
inclusions. Flux composition consists of various chemical mixtures and salt mixtures. Inclusion removal 
using inert or reactive gas is also within the scope of fluxing. Solid fluxes are generally inorganic and can 
fulfill many functions. These functions can be exemplified as inclusion removal, protection of the liquid bath 
from oxidation, cleaning and protection of melting furnaces, grain refinement and degassing. The 
composition of the mixture to be formed is shaped according to the function expected from the flux. [1,3] 
Solid fluxes are generally based on chlorine and fluorine salts and contain some special additives according to 
the desired basic purpose and expected flux performance. 

These main purposes can be listed as follows: 

1) To provide high fluidity and to lower the melting point (NaCl and KCl salts are used for this purpose.)

1 Corresponding author. Tel.: +90 554 256 97 77 
E-mail address: metehandncr@gmail.com (M. Dinçer). 
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2) Generation of anions to react with impurities in aluminum such as nitrate, carbonate and sulfate. 
3) It is used as a filling material in order to reduce the consumption cost per kilogram. 
4) It is used for agglomeration and absorption of the products formed after flux application. [3,4,10] 
The first rule for fluxing to occur is that the melting point of the flux composition is lower than the melting 
point of the text to be used. 

Aluminum is a metal with a very high oxygen affinity. Aluminum oxide formation in molten aluminum 
occurs very rapidly [3,7]. High temperature, long residence time, turbulence, loaded scrap and alloying 
element amount determine the formation rate and amount of oxides [4,7]. 

Dross is a mixture of aluminum oxide, metallic aluminum, various salts and other smelting products that pass 
into the dross [5]. The resulting dross, on the one hand, mixes into the aluminum and creates pollution and 
impurities, on the other hand, it reduces the casting efficiency by causing metal loss with the liquid aluminum 
it absorbs. In order to reduce the dross to be formed and increase the casting efficiency, the appropriate metal 
composition and flux composition should be determined [6,7]. 

2. EXPERIMENTAL STUDIES 
An easy way to comply with the symposium paper formatting requirements is to use this document as a 
template and simply type your text into it. 

2.1. Determination of  Test Samples 
Six different sample groups were determined for melting and fluxing experiments. More than one different 
sample was selected for each sample group. Care was taken to ensure that the elemental analyzes of these 
different samples were close to each other. The reason for this is to eliminate a malfunction that may occur in 
the experiments with the least damage. Different codes were given to the samples belonging to the 
experimental groups. These groups and codes are: 

1- High Iron – YD-1, YD-2, YD-3 

2- Low Iron – DD-1, DD-2, DD-3, DD-4 

3- High Magnesium – YM-1, YM-2 

4- Low Magnesium – DM-1, DM-2, DM-3, DM-4 

5- High Silicon – YS-1, YS-2 

6- Low Silicon – DS-1, DS-2, DS-3, DS-4 

Elemental analyzes of the samples used in melting experiments are given in the tables below: 

Table 1: Elemental Analysis YD - 1 

YD - 1 

 Al Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti 

1 98,30 0,41 0,44 0,05 0,06 0,53 0,05 0,02 

2 98,31 0,41 0,44 0,05 0,05 0,54 0,04 0,02 

3 98,27 0,41 0,44 0,05 0,05 0,56 0,05 0,02 

Average 98,29 0,41 0,44 0,05 0,05 0,54 0,05 0,02 
 

Table 2: Elemental Analysis YS - 2 / YM - 2 

YS - 2 / YM - 2 

 Al Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti 

1 98,30 0,42 0,41 0,06 0,05 0,57 0,04 0,01 

2 98,29 0,42 0,41 0,06 0,05 0,56 0,05 0,01 

3 98,26 0,43 0,41 0,06 0,05 0,57 0,06 0,01 

Average 98,28 0,42 0,41 0,06 0,05 0,57 0,05 0,01 
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Table 3: Elemental Analysis of DD - 1 / DS - 2 / DM - 2 

DD - 1 / DS - 2 / DM - 2 

 Al Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti 

1 98,63 0,37 0,23 0,05 0,04 0,05 0,03 0,02 

2 98,64 0,37 0,22 0,05 0,04 0,50 0,02 0,02 

3 98,62 0,38 0,23 0,05 0,05 0,50 0,02 0,02 

Average 98,63 0,37 0,23 0,05 0,04 0,35 0,02 0,02 
 

2.2. Determination of  Flux Compositions 
Five different flux compositions were determined for fluxing. These flux compositions are given in the 
following tables: 

Table 4: Flux Compositions 

 

%46 NaCl 
%48 KCl + %6 Na3AlF6 Flux Code: 1 
%52 KCl + %2 Na3AlF6 Flux Code: 2 

%46 KCl 
%48 NaCl + %6 Na3AlF6 Flux Code: 3 
%52 NaCl + %2 Na3AlF6 Flux Code: 4 

%4 Na3AlF6 %48 NaCl + %48 KCl Flux Code: 5 

 

2.3. Applied Experiment Set 
In order to carry out the melting experiments, a laboratory type resistance melting furnace and A5 size 
graphite pot were used. Melting was done at 760 °C.  

 

                  
     Fig.1. Melting furnace                                 Fig.2. A5 melting pot                               Fig.3. Casting mold  

 

As much as possible, the melted parts were tried to be selected from samples with the same alloy 
composition. The weight of the selected samples was measured with the help of precision scales. The weights 
of the parts to be melted were tried to be kept close to each other. The reason for this is that the melt level in 
the graphite pot is close to each other and the liquid metal surface area obtained does not change. 

After the melting process was completed, the numbered flux mixtures were applied on the melt by sprinkling 
method and placed in the furnace again without applying the mixing process. In this way, it was kept in the 
oven at 760 °C for 10 minutes. Then, it was poured into the ladle manufactured using DIN1.2344 ESR type 
mold steel, and after the solidification was completed, the slag accumulated around it was scraped off. 

The applied test set is given in the table below: 
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Table 5: Applied Test Set 

Sample Sample 
Weight (g) Flux Composition Amount of Flux 

Used 

Melting 
Temperature 

(°C) 

Time of 
Temperature 

(min) 

Waiting Time 
After Fluxing 

(min) 
YD - 1 482,96 1(%46 NaCl+%48 KCl + %6 Na3AlF6) 93,26 cm³ 760°C 40 10 
YD - 1 485,07 2(%46 NaCl+%52 KCl + %2 Na3AlF6 ) 93,26 cm³ 760°C 40 10 
YD - 1 570,86 3(%46 KCl+%48 NaCl + %6 Na3AlF6) 93,26 cm³ 760°C 40 10 
YD - 1 692,91 4(%46 KCl+%52 NaCl + %2 Na3AlF6) 93,26 cm³ 760°C 40 10 
YD - 1 917,32 5(%4 Na3AlF6+%48 NaCl + %48 KCl) 93,26 cm³ 760°C 40 10 

Y Si-2/Y Mg-2 752,93 1(%46 NaCl+%48 KCl + %6 Na3AlF6) 93,26 cm³ 760°C 40 10 
Y Si-2/Y Mg-2 1135,53 2(%46 NaCl+%52 KCl + %2 Na3AlF6 ) 93,26 cm³ 760°C 40 10 
Y Si-2/Y Mg-2 643,84 3(%46 KCl+%48 NaCl + %6 Na3AlF6) 93,26 cm³ 760°C 40 10 
Y Si-2/Y Mg-2 732,84 4(%46 KCl+%52 NaCl + %2 Na3AlF6) 93,26 cm³ 760°C 40 10 
Y Si-2/Y Mg-2 680,15 5(%4 Na3AlF6+%48 NaCl + %48 KCl) 93,26 cm³ 760°C 40 10 

DD3/DSi4/DMg3 613,95 1(%46 NaCl+%48 KCl + %6 Na3AlF6) 93,26 cm³ 760°C 40 10 
DD1/DSi2/DMg2 596,65 2(%46 NaCl+%52 KCl + %2 Na3AlF6 ) 93,26 cm³ 760°C 40 10 
DD1/DSi2/DMg2 576,92 3(%46 KCl+%48 NaCl + %6 Na3AlF6) 93,26 cm³ 760°C 40 10 
DD1/DSi2/DMg2 757,75 4(%46 KCl+%52 NaCl + %2 Na3AlF6) 93,26 cm³ 760°C 40 10 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
Five different flux combinations were applied to three different melting test sets. The refining samples 
obtained as a result of the fluxing experiments were subjected to spectral analysis. The element ratios of the 
samples obtained after the fluxing process as a result of the analyzes are given in the tables below. 

Table 6: YD - 1 Elemental analysis results after fluxing 

YD - 1  

  FIRST ANALYSIS FLUX-1 FLUX-2 FLUX-3 FLUX-4 FLUX-5 

Si 0.4080 0.3850 0.3971 0.3821 0.4023 0.3900 

Fe 0.4400 0.3533 0.4080 0.3378 0.3620 0.3896 

Cu 0.0513 0.0480 0.0501 0.0493 0.0499 0.0489 

Mn 0.0543 0.0492 0.0508 0.0482 0.0489 0.0501 

Mg 0.5413 0.3407 0.4732 0.3602 0.3962 0.4632 

Zn 0.0457 0.0491 0.0498 0.0492 0.0537 0.0502 

Ti 0.0233 0.0288 0.0248 0.0284 0.0267 0.0276 
 

 
Fig.4. % Change of Loss for YD 
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When the results of the samples with high iron content and the percentage change graph of the loss are 
examined. high rate of iron facilitated the refining of iron. 

Table 7: YM - 2/YS - 2 Elemental analysis results after fluxing 

YM-2/YS-2   

 FIRST ANALYSIS FLUX-1 FLUX-2 FLUX-3 FLUX-4 FLUX-5 

Si 0.4233 0.4229 0.4076 0.4308 0.4361 0.4267 

Fe 0.4113 0.3270 0.3410 0.3410 0.3398 0.3558 

Cu 0.0617 0.0601 0.0563 0.0614 0.0603 0.0568 

Mn 0.0520 0.0474 0.0501 0.0486 0.0471 0.0363 

Mg 0.5663 0.3168 0.4294 0.3290 0.4372 0.4742 

Zn 0.0493 0.0510 0.0541 0.0518 0.0560 0.0573 

Ti 0.0127 0.0140 0.0124 0.0119 0.0124 0.0132 

 
Fig.5. % Change of Loss for YM / YS 

 
When the results of the samples with high magnesium and high silicon content and the percent change graph 
of the loss are examined. It seems that, high magnesium content facilitated the refining of magnesium. 

Table 8: DD-1/DM-2/DS-2 Elemental analysis results after fluxing 

DD-1/DM-2/DS-2  
  FIRST ANALYSIS FLUX-1 FLUX-2 FLUX-3 FLUX-4 FLUX-5 

Si 0.388333 0.3803 0.3943 0.3780 0.3813 0.3816 
Fe 0.224333 0.1954 0.2001 0.2207 0.1976 0.2036 
Cu 0.023667 0.1018 0.0234 0.0216 0.0220 0.0229 
Mn 0.025333 0.0440 0.0238 0.0242 0.0253 0.0263 
Mg 0.49 0.3259 0.3737 0.3046 0.3797 0.3279 
Zn 0.014667 0.0303 0.0138 0.0158 0.0154 0.0142 
Ti 0.014667 0.0201 0.0156 0.0149 0.0162 0.0158 

 

24



IX. International Advanced Technologies Symposium                                                                          28-29 OCT 2021 

 

 
Fig.6. % Change of Loss for DD / DM / DS 

 
When the results of the samples with low iron, low magnesium and low silicon content and the percentage 
change graph of the loss are examined; 

• Low iron content makes iron refining difficult. 
• Iron loss is very close to each other for all flux combinations. 

4. CONCLUSION 
For high element contents; 

 

• It is seen that the flux composition with the highest magnesium loss is 1 (46% NaCl + 48% KCl + 
6% Na3AlF6). If it is desired to remove the magnesium element from the liquid bath, it is seen that 
the use of flux combination number 1 would be appropriate. 

• It is seen that the flux composition with the highest silicon loss is 1 (46% NaCl + 48% KCl + 6% 
Na3AlF6). If it is desired to remove the silicon element from the liquid bath, it is seen that the use of 
flux combination number 1 would be appropriate. 

• It is seen that the flux composition with the highest iron loss is the flux combination numbered 1 
(46% NaCl + 48% KCl + 6% Na3AlF6). 

• Flux combinations of 3 (46% KCl + 48% NaCl + 6% Na3AlF6) , 4 (46% KCl + 52% NaCl + 2% 
Na3AlF6) , 5 (4% Na3AlF6 + 48% NaCl + 48% KCl) flux combinations are applied in the silicon 
ratio. an increase is observed. It is thought that the reason for this is that the silicon element 
solidifies quickly before it is allowed to form a compound and appears in higher amounts in 
elemental analysis. 

For low element content; 
• It is seen that the flux composition with the highest magnesium loss is 3 (46% KCl + 48% NaCl + 

6% Na3AlF6). If it is desired to remove the magnesium element from the liquid bath, it is seen that 
the use of flux combination number 3 would be appropriate. 

• For flux combination numbered 1 (46% NaCl + 48% KCl + 6% Na3AlF6), there was a sharp 
increase in manganese content in the test sample, but a small increase in the test samples where flux 
combination number 5 (4% Na3AlF6 + 48% NaCl + 48% KCl) was used. is seen. It is thought that 
the reason for this is that the manganese element solidifies quickly before it is allowed to form a 
compound and appears in higher amounts in the elemental analysis. 

• There is a small increase in the silicon ratio in the sample where the flux combination numbered 2 
(46% NaCl+52% KCl + 2% Na3AlF6) is applied. It is thought that the reason for this is that the 
silicon element solidifies quickly before it is allowed to form a compound and appears in higher 
amounts in elemental analysis. 
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Abstract 
Stainless steels are widely used in industry with their corrosion resistance and high formability. Since 
ferritic stainless steels do not contain nickel, they rise to a more advantageous position in terms of price 
compared to austenitic stainless steels. Stainless steel sheets are cast as slabs for hot rolling after the 
chemical composition and necessary refining processes are completed. Stainless steels, which become flat 
plates with hot rolling, are subjected to cold rolling processes after heat treatment and surface treatment 
and are reduced to the thickness desired by the user. After cold rolling, annealing is applied to relieve the 
stress in the structure. During annealing, the high temperature oxides formed on the surface of the material 
must be removed from the surface. For this, descaling and pickling operations are applied with acits. In 
this study, the effects of oxides, descaling acids and their combinations on the material surface under 
different annealing conditions were investigated. At the same time, the morphology of the surface oxides, 
the oxide structure and the presence of spinel oxides are effective on the ability of acids to dissolve oxides. 
Considering the reaction kinetics in the study, the decrease in the density of the complex oxysts formed in 
the oxide structure accelerated the dissolution kinetics. For this reason, it was observed that a better 
dissolution was obtained on the samples annealed at 750 degrees and 850 degrees for 65 seconds, 
especially in the sulfuric acid solution compared to the nitric acid solution. 

 

Keywords: Stainless Steel, AISI 430, Cold Rolling, Annealing, High Temperature Oxidation, 
Opticprofilometer, Sufnace Morphology 

1. INTRODUCTION 
Steels with chromium content and non-corrosive properties are called stainless steel. Stainless steels show 
different properties according to the ratio of alloying elements that stabilize the ferrite phase and stabilize the 
austenite phase they contain. For example, alloying elements such as nickel and manganese that stabilize the 
austenite region form the austenitic stainless-steel family and improve the formability and corrosion resistance 
of the steel. Ferrite-forming alloying elements such as chromium and silicon allow the formation of ferrite 
phases in the structure and the formation of ferrite phases in steels in the austenitic group, forming the structure 
of double phase duplex stainless steels. AISI 430 stainless steel, which is in the ferritic stainless-steel family, 
contains more than 16% chromium by mass, giving the steel a stainless feature. Since they do not contain 
nickel, they are very advantageous in terms of price compared to austenitic stainless steels such as AISI 304. 
AISI 430 stainless steels are highly preferred for decorative purposes due to their glossy surface. Thanks to 
their weldability, they are frequently used in the manufacture of welded pipes and automobile exhausts [1,2]. 

Production of stainless-steel plate starts with slab casting. After the liquid metal brought to the desired chemical 
composition is poured as slab, it is subjected to hot rolling process. After the heat treatment and surface 
treatment of the stainless steel, which is reduced to relatively rough thicknesses by hot rolling, it becomes ready 
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for cold rolling to be reduced to thinner thicknesses. With cold rolling, thicknesses of 1 mm and below are 
achieved with precise thickness tolerances. At the same time, cold rolled products can show a more durable 
structure than hot rolled products. Cold rolled products show strain hardening with deformation. To remove the 
stresses in the internal structure and especially in ferritic stainless steels, the grains elongated in the rolling 
direction are brought back to the coaxial structure by heat treatment. Heat treatment causes the formation of 
high temperature oxides on the material relative to the application atmosphere. Especially in the rich oxygen 
atmosphere in natural gas furnaces, oxidation is quite high. High temperature oxides not only affect the 
corrosion resistance of the material negatively, but also cause the strength values of the material to be adversely 
affected. At the same time, it also spoils the surface quality of such materials, which have visual expectations 
[3]. 

AISI 430 stainless steels contain around 16% chromium, less than 1% silicon and less than 1% manganese as 
an alloying element. As a result of heat treatment, besides alloying elements such as chromium, silicon and 
manhan, iron forming the main matrix is oxidized in different oxide compositions and forms oxide structures 
in different layers. When we look at the general structure, it is seen that the wustite layer shows stratification 
on the base metal first, magnetite and hemantite layers above it, and finally the chromium oxide layer is 
dominant on the uppermost layer. Depending on the increasing temperature and time, the oxide layer 
thicknesses also increase [4]. 

It has been observed that spinel oxides are formed on the base metal, that is, at the interface with the oxide 
layers, depending on the alloying elements during the heat treatment of AISI 430 stainless steels. At the same 
time, spinel oxides containing manganese and chromium are also observed in the upper layers. Spinel oxides 
are complex oxides. They may contain alloying elements such as silicon, manganese, chromium and iron in 
their structures. In particular, increases in silicon and manganese increase the density of spinel oxides. With 
their complex structure, spinel oxides are difficult to dissolve in acids. Therefore, the increase in temperature 
and time under heat treatment conditions increases the density of spinel oxides in the structure and becomes 
very difficult to dissolve with acids. At the same time, complex oxides that settle at the interface adversely 
affect the porosity structure of the oxide growing on the surface, as it makes it difficult for the alloying elements 
such as chromium and iron to participate in oxidation from the base metal. [4,5,6,7,8].  

Large-scale pickling studies are carried out to see the effects on different oxide forms and different acid 
combinations of these oxides, and to design more environmentally friendly and more efficient processes. In this 
study, the descailing abilities of different acid combinations at two different temperatures and four different 
times were investigated.    

2. EXPERIMENTAL METHOD 
Trinox Metal process was taken as reference in the experimental studies. The samples used in the study were 
rolled samples from 3 mm thickness to 0.8 mm thickness in Sendzimir rolling mill. This thickness difference 
has a deformation rate of 73.33%. AISI 430 alloy stainless steel used in the study was selected from a single 
coil and rolled under the same conditions throughout the coil. In Trinox Metal process conditions, the materials 
that are put into suitable condition in the open flame annealing furnace after cold rolling are then entered into 
descailing and pickling tanks to obtain the final surface quality. The schematic image describing the process is 
shown in Fig. 1 The time spent in the furnace and in the acid tanks for the appropriate condition conditions has 
been moved to the test conditions. Samples cut in 15x15 cm dimensions at the times determined for the lower 
and upper limit hardness values with reference to the line speeds, after the samples were annealed in a laboratory 
type electric furnace, after cooling in air. The effects of acid types were investigated by desclinging two groups 
of experimental sets in 12% H2SO4 + 12% HCl +1.5% H2O2 solution and two groups of experimental sets in 
15% HNO3 solution from the samples cooled in air. After annealing, the samples were immersed in the solution 
in the prepared acid baths for the periods calculated depending on the line speed, and after immersion, they 
were washed with water and brushed. The reaction kinetics were calculated based on the mass loss 
measurements of these two different acidic solutions. Rolled samples used in the experiment were not cleaned 
of rolling oil in order to fully reflect the process conditions. The rolled samples were stored under vacuum to 
prevent oxidation after annealing. The pickling processes of the annealed samples under vacuum were also 
carried out within one week at the latest. Two different types of descaling operations with different 
concentrations were carried out. The chemical composition values of AISI 430 quality stainless steel used in 
the study are shown in Table 1. The table of the experimental design is shown in Table 2. The etchings were 
carried out in a fume hood in the laboratory using personal protective equipment. 
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Fig. 1. Annealing and Pickling Line Schematic Illustration 

Table 1. Design of Experimental Tabel. 

Alloy Lab. Furnace 
Temp. (°C) Time (s) Concentration 

430 

850 

110 65 (%12 H2SO4 + %12 HCl + 
%1,5 H2O2)  

(%15 
HNO3)  

1.Group 3+1       
2. Group   3+1     
3. Group 3+1       
4. Group   3+1     

Alloy Lab. Furnace 
Temp. (°C) Time (s) Concentration 

430 

750 

120 80 (%12 H2SO4 + %12 HCl + 
%1,5 H2O2)  

(%15 
HNO3)  

1.Group 3+1       
2. Group   3+1     
3. Group  3+1       
4. Group   3+1     

 

Table 2. Chemical Composition Table of AISI 430 Alloy Used in the Experiment [9]. 

  TS EN ISO 10088-2 Chemical Compositon 

 % C % Si % Mn % P % S % Cr % Ni  % Cu % Mo % N 

According to TS EN ISO 
10088-2 1.4016 (AISI 430)  0,08 1 1 0,040 0,015 16 to 18 - - - - 

Measurement Values AISI 
430 0,045 0,34 0,43 0,012 0,001 16,13 0,093 0,08 0,002 - 

 

Mahr M300 brand roughness device was used in the study. Besides the surface roughness, Veeco Dektak 8 
brand optical profilometer device was used. The penetrating end of the device scans the surface with a 9 μg 
load. The scanned area is 0.981 mm2. Surface morphology was obtained by scanning from 53 points in this 
area. Portable USB microscope at 50X magnification was used for macro surface images. 

After annealing, the surface roughness of the samples, whose surfaces were coated with high temperature 
oxides, were measured on precision scales. After the measured values, in order to understand the mass losses 
of the samples immersed in the acid baths, the surface roughness values were examined again by measuring 
them on a precision balance. Dissolution kinetics were calculated based on the mass loss values. The effects of 
acid type and annealing times were investigated over this value. 

The reaction kinetics after weighing were calculated according to Equation 1. [10]. 
 

𝜂𝜂 = 𝑊𝑊0−𝑊𝑊1
𝐴𝐴∗𝑡𝑡

                                                                                   (1) 
 
𝜼𝜼 = Reaction Kinetics, W0 = First Tart, W1 = Last Tart, A = Surface Area, t = Descaling Time. 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 
The roughness measurements of 32 deformed samples after annealing are as shown in Figures 2 and 3 with 
reference. The measurements were made from three different regions on the same line and the average values 
are shown on the graphs. In the examinations in the graph, the roughness values as a result of 4 different 
annealing conditions were close to each other. Even if the roughness values of the samples that are annealed 
only at 850 degrees 110 seconds are slightly higher, there is no significant difference. Since high temperature 
oxides growing on the surface after annealing in austenitic alloys such as 304 show a porous structure, increases 
in annealing temperature and time significantly affect the roughness values, while the high temperature oxide 
growing in 430 alloy ferrtic steel is far from a porous structure. This effect is thought to be due to the fact that 
the silicon alloy element in the stainless-steel settles in the interlayer, making it difficult for the diffusion of 
chromium to the surface [6,7,8,11,12]. It is thought that the decrease in the alloying element carried to the 
surface prevents the growth of a porous oxide on the surface. 

 
Fig. 2. Graph of Change in Ra Values with Temperature and Time After Annealing 

 
Fig. 3. Graph of Change in Rz Values with Temperature and Time After Annealing 

In the reaction kinetics calculated with reference to mass loss measurements after deciling, it is seen that the 
sulfuric acid solution shows better dissolution for both temperature values of 850 and 750 degrees. It is seen 
that the dissolution values at 850 degrees 110 seconds, the formation of oxides that are difficult to dissolve by 
the placement of the silicon alloy elements on the interface and the increase in the density of the spinel oxides 
formed in the structure also make it difficult to dissolve. The low incidence of spinel oxides at 750 degrees 
makes it possible to dissolve in acids [6,7,8]. The outputs in the roughness values are also supported by the 
dissolution kinetics. Dissolution kinetics graphs at 850 and 750 degrees are shown in Figures 4 and 5. 
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Fig. 4. Graph of Reaction Kinetics Occurring at 850 Degrees Sulfuric Acid and Nitric Acid 

 
Fig. 5. Graph of Reaction Kinetics Occurring at 750 Degrees Sulfuric Acid and Nitric Acid 

When the surface morphologies obtained as a result of the optical profilometer measurements are examined, it 
is observed that there are more significant changes in the morphology after the annealing, especially after the 
sulfuric acid solution. When the morphology of the samples annealed at 750°C for 80 seconds is examined 
(from left to right), the surface structure obtained after the annealing has the smoothest morphology after the 
sulfuric acid solution, and the dissolution after nitric acid is more limited (Figure 6). surface morphology is 
close to the appearance after annealing. In Figure 7, the surface after annealing at 850 degrees 110 seconds and 
the descaling surfaces with very limited dissolution are examined. When these surfaces are examined, it is seen 
that the surfaces close to the surface morphology after annealing maintain their existence. 

   
         (a)           (b)       (c) 

Fig.6. After Annealing View at 750 Degrees 80 seconds (a), Sulfuric Acid Descaling Group 2 (b), Nitric Acid Descaling 
Group 4 (c) 
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         (a)           (b)       (c) 

Fig.7. After Annealing View at 850 Degrees 110 seconds (a), Sulfuric Acid Descaling Group 2 (b), Nitric Acid Descaling 
Group 4 (c) 

Sample macro images from two different sets of experiments immersed separately in acid solutions are shown 
in Figures 8 and 9. When we look at the macro examinations, it is seen that the samples in the test hardness 
annealed at 750 degrees dissolve very well, especially in the sulfuric acid solution. It is seen that the solubility 
in the oxide, which is annealed at 850 degrees 110 seconds as expected in the sulfuric acid solution, that contains 
more complex oxides in its composition, is very limited. Oxide residues can be easily seen on the sample 
surfaces during the pickling processes in nitric acid solution. In this case, it is seen that the pickling time is not 
sufficient for the nitric acid solution. In order to improve the solubility in nitric acid solution, it is necessary to 
either increase the acid concentration or increase the pickling time. 

 
(a)                       (b)                  (c)              (d) 

Fig.8. Macro Surface Images of Samples Descaling with 12% H2SO4 + 12% HCl +1.5% H2O2 (a) 750 °C 80 s., (b) 750 °C 
120 s., (c) 850 °C 65 s., (d) 850 °C 110 s. Annealed Experiment Sets 

 

(a)                       (b)                  (c)              (d) 

Fig.9. Macro Surface Images of Samples Descaling with Nitric Acid (a) 750 °C 80 s., (b) 750 °C 120 s., (c) 850 °C 65 s., 
(d) 850 °C 110 s. Annealed Experiment Sets 

   

4. CONCLUSIONS  
The high temperature oxides formed on the surfaces of 430 stainless steels after annealing are directly related 
to their chemical composition. The formation of stable compounds in the oxide structure of silicon and 
manganese affects the oxidation kinetics as well as the dissolution kinetics after oxidation. While the increase 
in annealing temperature and time increases the density of stable compounds in the oxide structure, it also 
prevents the porous growth of the general structure. This makes the diffusion of acid solutions into the oxide 
structure difficult. 

In annealing at 750 degrees and annealing at 850 degrees in 65 seconds, it is possible for the oxides on the 
surface to dissolve, especially since the stable oxides that have not fully grown at the interface provide a more 
favorable environment for acid diffusion. The obtained dissolution kinetic values also support the visual 
findings. 

In pickling processes, it is seen that the sulfuric acid solution allows dissolution in much shorter times than the 
nitric acid solution. Obtained findings show that ferritic stainless steels such as AISI 430 need annealing at as 
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low temperature and short times as possible, that is, without allowing the formation of complex oxides, 
especially in the interface and upper layers. 

Despite the increases in alloying elements that participate in the complex structure such as manganese and 
silicon in the structure, it is beneficial to choose low times in annealing conditions. 
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Abstract 
In this study, produced by European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), ERA5 
hourly 2 m air temperature is validated over Ankara using temperature observations collected over 50 
stations between 2016-2020. The analyses include validation of hourly, daily maximum, daily minimum, 
and daily mean temperature reanalysis data as well as investigation of the variability of the errors of 
ERA5 dataset for different months. The results show the ERA5 overestimates the hourly air temperature 
on average by 0.57 °C where the error standard deviation is 1.86 °C. Overall, daily maximum 
temperature errors have higher standard deviation than the minimum temperature. Hourly, daily mean, 
daily maximum, daily minimum and monthly mean temperatures show good correlation (0.970-0.996). 
Diurnal range has a warm bias of 0.63 °C with a standard deviation of 2.05 °C, resulting in less 
correlation coefficient between the datasets (0.874) compared to other statistics mentioned above. 
Overall, monthly average ERA5 temperature captures the temperature variability perfectly (with a 0.996 
correlation coefficient) even if the monthly mean temperature bias has seasonality (the bias is higher for 
the summer months than winter). The error statistics are consistent with the literature performed 
validation studies over different locations. Accordingly, the results obtained in the study recommend 
ERA5 datasets can be reliably used in different applications focusing over regions containing less dense 
meteorological network around Ankara. 

Keywords: Air temperature, Ankara, ERA5, error, validation. 

1. INTRODUCTION 
Surface air temperature is one of the most important meteorological variables. It is the air temperature near 
the surface (also named as near surface air temperature) which is commonly measured at 2 m height above 
the surface. Surface air temperature is a critical input in many civil and interdisciplinary engineering 
applications. Hydrologic models that describe the water cycle, climate change studies, drought analyses 
require the use of temperature as an input data [1-3]. In addition, surface air temperature is used in 
agricultural decision making, construction scheduling and management, transportation and pavement 
engineering, and many more applications [4-8]. 

Many applications require spatially distributed gridded air temperature datasets. There are several different 
ways surface air temperature can be acquired, such as ground-based stations, remotely-sensed observations, 
and Numerical Weather Prediction (NWP) models. The ground station-based temperature observations can be 
directly measured through sensors installed at 2 m height above the surface where this data is regarded as the 
most accurate data sources [9]. However, the ground stations provide point observations and unless a dense 
network is established their spatial representativeness errors may increase; this is particularly true over 
complex terrains due to increased variability [10]. Constructing a dense station network can help to develop 
ground station-based gridded datasets, however, the installation and the maintenance cost of such dense 
networks are high and often it is not practical to install numerous stations especially over mountainous 
regions.   

Remotely-sensed observations can be used to overcome the spatial representativeness errors. However, the 
lifetime of satellites is relatively short in general and long term (> 30 years) studies may require merging 
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satellite observations that may have fundamentally different characteristics. Different satellites launched with 
different technologies may have different error characteristics. Accordingly, combination of these satellite-
based temperature observations with the goal of acquiring long climatological records may contain higher 
element of error. 

NWP models offer spatially and temporally consistent and continuous temperature datasets; such as 
reanalysis and forecast datasets. Atmospheric reanalysis studies benefit from ground observations and 
satellite-based observations using data assimilation methodologies [11]. European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts (ECMWF) ERA5 is one of the highest quality atmospheric reanalysis products providing 
various atmospheric variables by combining previous forecasts with new observations in every 12 hours to 
better estimate the current atmospheric state [12].  

Validation of ERA5 2 m temperature dataset has been carried out over many locations around the world. 
Arctic and Antarctic regions are of special interest for ERA5 validation studies by many researchers. It is 
reported that the ERA5 has warm bias of ~4 °C in the cold season while it is ~1.8 °C in the warm season in 
the Arctic region [13-14]. Tetzner et al. [15] carried out a validation study for ERA5 for 1982-2017 period in 
the Southern Antarctic Peninsula, and they concluded that ERA5 has 0.51 °C cold bias in the coastal zone, 
while in the escarpment there is a warm bias of 0.14°C. King et al. [16] investigated the accuracy of ERA5 
temperature data by comparing with temperature data observed by drifting buoys in the Antarctica. They 
found out that ERA5 has approximately 2 °C warm bias. Tarek et al. [2] evaluated ERA5 as a potential 
reference dataset for hydrological modelling over North America. They found out that for 1979-2018 period, 
ERA5 shows the maximum warm biases over the western coast up to 3 °C in summer while it can 
underestimate by 2 °C in the winter. They also reported that higher bias values are mostly obtained in the 
mountainous regions. Mean monthly temperature and maximum monthly temperatures over Uzbekistan 
between 1980-2018 was evaluated by [17]. The results showed that ERA5 has cold bias of 0.6 °C and 2 °C 
for mean monthly and maximum monthly temperatures, respectively. They also reported that the reanalysis 
datasets have a good agreement with the observed datasets, especially in the plain regions. These studies 
show, being one of the most reliable surface air temperature datasets, the ERA5 temperature datasets have 
spatially varying error characteristics and validation must be performed over particular regions of interest to 
enable its use as an accurate input data in different studies.  

ERA5 surface air temperature dataset with different temporal resolutions has been used in various 
applications over Ankara and Turkey [18-21]. However, ERA5 hourly dataset has not been extensively 
validated over Ankara so far. In this study, the ERA5 reanalysis surface air temperature product with hourly 
temporal resolution is validated over Ankara using temperature observations collected over 50 stations for  
5 years between 2016-2020. In the analyses, validation of hourly, daily maximum, daily minimum, and daily 
mean temperature reanalysis data is carried out and the variability of the errors of ERA5 dataset for different 
months is investigated. 

2. MATERIALS AND METHOD 
In this study ECMWF – ERA5 Reanalysis surface air temperature datasets are validated using ground 
observations which are collected at 50 Automated Weather Observing System (AWOS) stations over Ankara 
operated by the Turkish State Meteorological Service (MGM). Ankara, located in the Central Anatolian 
region, has long-term annual average temperature of 11.9 °C which tends to increase in the recent years. 
According to Köppen-Geiger climate classification, Ankara has a hot and dry summer Mediterranean climate 
with cool winters [22].  

2.1. Turkish State Meteorological Service (MGM) – Station-based Temperature Data 
MGM is currently operating more than 2000 ground-based stations over Turkey. The information (Station ID 
by MGM, location of these stations, their elevation, latitude, and longitude) about the 50 AWOS ground-
based stations over Ankara is given in Table I. Overall, the elevation of these stations vary between  
413-1807 m, showing a high variability in elevation. 

2.2. ECMWF - ERA5 Reanalysis Temperature Data 
ERA5 is the fifth generation reanalysis product created by ECMWF [23]. The analysis provides hourly 
temperature data with a more advanced data assimilation scheme and using more data sources compared to its 
predecessor ERA-Interim, which presented temperature data with a 6-hour time step. It computes atmospheric 
variables at 139 pressure levels. ERA5 data is available between 1979 and present, while the datasets between 
1950 and 1978 are also provided as preliminary analysis [2]. “ERA5 hourly data on single levels” from 
ECMWF Climate Data Store is obtained [12]. ERA5 reanalysis is a gridded data with a horizontal resolution 
of 0.25° x 0.25° (~31 km) with a global coverage.  
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Table I. Station information. 

Station 
ID Station Location Elevation 

(m) Latitude Longitude 

17127 ANKARA MÜRTED HAVALİMANI 838 40.0788 32.5657 
17128 ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI 959 40.124 32.9992 
17129 ETİMESGUT HAVALİMANI 806 39.9558 32.6854 
17130 ANKARA BÖLGE 891 39.9727 32.8637 
17131 ANKARA GÜVERCİNLİK HAVALİMANI 820 39.9343 32.7387 
17134 GÖLBAŞI/UFUK DANIŞMENT 1115 39.8032 32.8434 
17137 ELMADAĞ RADAR SAHASI 1807 39.7985 32.9716 
17651 POLATLI TİGEM 940 39.1525 32.1283 
17664 KIZILCAHAMAM 1033 40.4729 32.6441 
17679 NALLIHAN 650 40.1733 31.332 
17680 BEYPAZARI 682 40.1608 31.9172 
17715 ELMADAĞ BARUTSAN FABRİKASI 1102 39.92 33.2125 
17725 KEÇİÖREN/MGM 885 39.9698 32.8623 
17728 POLATLI 886 39.5834 32.1624 
17729 BALA 1250 39.5546 33.1089 
17731 ŞEREFLİKOÇHİSAR 975 38.9539 33.4218 
17733 HAYMANA TARIM 1070 39.613 32.672 
17759 SİNCAN/TEMELLİ 746 39.7414 32.38 
17987 ELMADAĞ/YEŞİLDERE 1688 40.0386 33.2908 
18045 AYAŞ 671 40.03 32.2345 
18046 ÇANKAYA/TBMM 927 39.9075 32.8494 
18072 KEÇİÖREN/BAĞLUM 1456 40.0878 32.8111 
18073 KAZAN/KURTBOĞAZI BARAJI 1036 40.2725 32.6897 
18074 MAMAK/BAYINDIR BARAJI 1013 39.9194 32.9944 
18075 ÇAMLIDERE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1264 40.4839 32.4608 
18076 KALECİK 702 40.0947 33.4133 
18077 GÜDÜL 731 40.2111 32.2472 
18078 POLATLI/ACIKIR 839 39.5578 31.9019 
18240 AKYURT 1114 40.1408 33.1081 
18241 ÇAMLIDERE/ÇAMKORU 1402 40.5815 32.5035 
18242 ÇUBUK 1174 40.2867 33.0108 
18243 PURSAKLAR 1065 40.0317 32.8933 
18244 SİNCAN 886 39.9986 32.5814 
18250 KEÇİÖREN/9. (ANKARA) BÖLGE 887 39.9725 32.8639 
18256 ÇANKAYA/ÇALDAĞ 1295 39.8572 32.8219 
18257 HAYMANA 1280 39.4356 32.5153 
18593 HAYMANA/DEVECİPINARI KÖYÜ 1150 39.1828 32.4753 
18594 HAYMANA/YENİCE BELDESİ 1185 39.2739 32.6717 
18691 GÖLBAŞI/AHİBOZ KÖYÜ 1140 39.6033 32.8567 
18903 KAZAN/SARAYKÖY TOPRAK 833 40.0761 32.6075 
18979 GÖLBAŞI/YAĞLIPINAR KÖYÜ 1143 39.6627 32.8269 
19003 KALECİK/KOYUNBABA KÖYÜ 894 40.3139 33.3158 
19004 BALA/SOFULAR KÖYÜ 1063 39.3061 33.0811 
19005 KIZILCAHAMAM/GÜVEM BELDESİ 1119 40.5917 32.6628 
19006 KIZILCAHAMAM/YILDIRIM ORMAN SAHASI 1560 40.4928 32.7361 
19202 ALTINDAĞ/GENÇLİK PARKI 847 39.93621 32.85231 
19203 EVREN 972 39.01108 33.78777 
19204 POLATLI/SARIOBA KÖYÜ 703 39.87381 32.08065 
19205 NALLIHAN/SARIYAR 413 40.04989 31.43238 
19206 BALA/AŞAĞIHACIBEKİR KÖYÜ 867 39.40595 33.28413 

 

The “2m temperature” variable between 2016-2020 is used in this study for the validation of station-based 
near-surface air temperature data. Data is obtained in NetCDF format. ERA5 is a gridded dataset, while 
station-based datasets are point-based observations. There are two ways to overcome the difference in the 
nature of these datasets: working at model grid or station-based observation space. Model grid space imply 
the stations that fall inside each ERA5 grid is averaged to obtain a representative station-based observation 
value for each ERA5 grid; however, the number of stations falling inside each ERA5 grid is not homogenous 
to make a fair comparison and there are many grids containing only one or two stations inside, which result in 
increased sampling error. As an alternative, station-based observation space can be used, where ERA5 
datasets obtained from grids containing the stations are extracted over each station. Accordingly, for each 
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station-based hourly observation value a representative ERA5 data is obtained. Overall, when multiple 
products are inter-compared for their accuracy using station-based observations, the ranking of the products 
does not change [24]. Therefore, in this study, station-based observation space is selected. 

2.3. Statistics 
Using hourly observations obtained from stations given in Table I are used to validate ERA5 simulations 
using below equation: 

ts,ts,ts, OE −=ε                                    (1) 

Here, εs,t is the error of ERA5 data, Es,t is the ERA5 data, Os,t is the station observation, s is the station 
number, and t is the time series. ε is calculated for hourly, daily minimum, daily maximum, daily mean, 
diurnal range, and monthly mean datasets. Here, the total length of t varies depending on the time step of the 
5-year product that is being evaluated; for hourly products t is equal to 43800, for daily t is 1825 (February 
29th observations for 2016-2020 are not used for simplicity), and for monthly t is equal to 60. Bias of the 
stations and the standard deviation of these error time series are found by: 

ts,s εεµ =                        (2) 

)1/()-( 2
sts,s −= nεε µσ                       (3) 

where, μεs is the station bias, calculated by averaging the station errors obtained in Eqn. 1 and n is the number 
of entries in the time series. The correlation coefficient, ρs of Es,t and Os,t is calculated by Eqn. 4. 

ss

ts,ts,ts,ts,
s  

)-)(-(
OE

OOEE
σσ

µµ
ρ =                        (4) 

Where, μEs,t and μOs,t are the mean values of Es,t and Os,t, respectively; σEs,t and σOs,t are the standard 
deviation of Es,t ve Os,t, respectively, and overbar implies averaging in time. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
Accuracy of hourly ERA5 temperature data is validated by investigation of hourly, daily mean, daily 
maximum, daily minimum, and monthly mean temperature data and diurnal temperature range using hourly 
ground-based observations obtained over 50 AWOS stations (Table I). The spatial distribution of 5-year 
mean temperature data is given in Fig. 1. Overall, the northern part of the study area is around 5-6 °C colder 
than the southern region. The spatial distribution of the stations is homogenous over the entire study area 
(26,897 km2) with an exception of dense station network in Ankara city center. In total, 31 ERA5 grids 
contain at least one AWOS station. 
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Fig. 1. ERA5 temperature (°C) averaged between 2016-2020, where the AWOS stations are shown with black points 

Calculated statistics of the hourly temperature datasets and their errors are presented in Table II. Overall, 
ERA5 datasets are 0.2 – 0.8 °C warmer than station-based observations in all temporal resolutions (hourly, 
daily mean, daily max, daily min, diurnal range, and monthly mean), while the standard deviation of the 
ERA5 datasets are only slightly higher than the station-based observations. This implies overall ERA5 
datasets can be primarily corrected using methodologies requiring average temperature-based statistics, while 
the systematic errors in the temporal variability is relatively limited. However, when the stations are 
individually investigated for the comparison of mean temperature and standard deviation of the hourly 
datasets, ERA5 and observations may show different values at some stations (Fig. 2). Spatially varying 
systematic differences can be eliminated through nonlinear post-processing methodologies [25].  

Table II. Mean statistics of temperature datasets and errors averaged over 50 stations in Ankara. Here, μE and μO are the 
mean of the ERA5 and observed hourly temperature data, respectively; σE and σO are the standard deviation of the ERA5 
and observed temperature data, respectively; με is the mean bias (average of the error by Eqn. 2) of the ERA5 temperature 

data; σε is the error standard deviation; and ρ is the correlation coefficient of the ERA5 and observed temperature data. 

Temporal 
Resolution 

Mean Statistics 

μE 
(°C) 

μO 
(°C) 

σE 
(°C) 

σO 
(°C) 

με 
(°C) 

σε 
(°C) 

ρ σε/ σO 

Hourly 12.64 12.07 9.69 9.49 0.57 1.86 0.981 0.20 
Daily Mean 12.58 12.06 8.70 8.62 0.52 1.19 0.990 0.14 
Daily Max 18.55 17.74 9.91 9.90 0.81 1.22 0.992 0.12 
Daily Min 6.66 6.48 7.58 7.53 0.18 1.80 0.970 0.24 
Diurnal Range 11.89 11.26 4.14 4.10 0.63 2.05 0.874 0.50 
Monthly Mean 12.53 12.02 8.23 8.10 0.51 0.71 0.996 0.09 

 

 

(a)                                            (b) 

Fig. 2. Relationship between (a) ERA5 and MGM mean temperatures, (a) ERA5 and MGM hourly temperature standard 

deviations (°C) 

On the other hand, the ratio of the error standard deviation of ERA5 to the standard deviation of observations 
is between 0.09-0.24 for all statistics, except for the diurnal range (Table I). Such a low ratio of the error 
variability to actual variability (except for diurnal range) suggest ERA5 is a highly accurate product. For the 
diurnal range, the error standard deviation to the actual observation dataset variability is around 0.50, 
suggesting the diurnal variability information is relatively less accurately represented. This result is also 
reflected in the correlation results that except for the diurnal range all other correlation values are above 
0.970, while diurnal range correlations are lower (0.874). On average, ERA5 dataset overestimates the daily 
maximum temperature by 0.81 °C compared to ground observations, while it overestimates the daily 
minimum temperature by a lower error (0.18 °C). However, the standard deviation of the error of the daily 
maximum and minimum temperatures are 1.22 °C and 1.80 °C, respectively. Therefore, relative magnitudes 
of the bias and the error standard deviation variability are reversed for daily maximum and minimum 
temperatures. Such kind of varying systematic differences particularly in mean temperatures can be 
eliminated through nonlinear post-processing methodologies, however such methodologies are beyond the 
focus of this study.  
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Mean temperature variability obtained over each station for both the ground-based observations and the 
ERA5 model is given in Fig. 3. Overall, the temperature data obtained from ERA5 and stations agree well 
over most stations (see also Fig. 2 (a)), while there are some major differences between the two (e.g., stations 
with id 17137, 17715, 17733, 17987, 18072, 18241, 18256, 18257, 18593, and 18594). Stations that are 
associated with higher bias also have higher elevation (between 1070–1807 m), hence located in more 
variable topography (see Table II). Highest errors are observed especially at Elmadag stations. On the other 
hand, ERA5 datasets obtained over stations at lower elevations have less bias.  

 

 
Fig. 3. Mean temperature by ERA5 and corresponding observed mean temperature (°C) over each station (2016-2020)  

Mean monthly temperature for ERA5 and ground observations obtained via averaging over 50 stations are 
given in Fig. 4. These two monthly datasets have very high linear relationship (i.e., 0.996 correlation), while 
ERA5 has persistent bias throughout the year (Fig. 4 and Fig. 5). Fig. 5 shows the mean monthly bias is 
between 0.10 °C and 0.90 °C (0.58 °C on the average, indicated by the red line), while summer months have 
higher bias than winter. On the other hand, this bias is calculated using only 5 years of data and analyses 
using longer time series would be necessary to reach more accurate estimates of the seasonal variability of the 
bias. These consistent results imply such datasets can be accurately used in drought analyses related studies 
that use indices calculated after normalizing datasets (i.e., removal the differences in the mean and the 
standard deviation). 

 
Fig. 4. Variability of the mean monthly temperature (°C) 

In contrast to the very high temporal correlation (0.996) between two monthly datasets, their spatial 
correlation is not as good (0.62). This result is associated with the variable topographic conditions of Ankara. 
Especially at higher elevations, the average error increases (Fig. 3). The ground station observations and 
corresponding ERA5 grid temperature do not represent each other at those elevations. It is necessary to obtain 
spatial information from satellites at such variable topographies. 
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Fig. 5. Variability of the mean monthly bias (°C) 

4. CONCLUSIONS 
In this study, ERA5 hourly 2 m temperature datasets are analyzed and validated over Ankara using 50 
ground-based station observations. Results show that ERA5 datasets overall have 0.57°C warm bias and  
1.86 °C error standard deviation on hourly basis. Even though the bias magnitude of the monthly temperature 
has seasonality, ERA5 still captures the true temperature variability almost perfectly (with a 0.996 correlation 
coefficient). On the other hand, ERA5 dataset spatial correlation is not all that high relative to the temporal 
correlations. Daily mean and monthly mean temperatures by ERA5 have similar warm bias with lower error 
standard deviations as expected (1.19 °C and 0.71 °C, respectively) since the variability decreases as the 
temporal resolution decreases. Daily maximum and minimum temperature comparisons show 0.81 °C and 
0.18 °C warm bias, respectively, while their error standard deviations are 1.22 °C and 1.80 °C. Hourly, daily 
mean, daily maximum, daily minimum and monthly mean temperatures show good correlation (0.970-0.996). 
Diurnal range has less warm bias (0.63 °C) however its standard deviation is 2.05 °C, resulting in less 
correlation coefficient between the datasets (0.874) compared to others mentioned above. The error statistics 
are consistent with the literature performed validation studies, and the results obtained in the study 
recommend ERA5 datasets can be reliably used in different applications focusing over regions containing less 
dense meteorological network around Ankara. 
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Abstract 
Stainless steels are widely used in various sectors depending on their high corrosion-resistance, high heat 
conductivity, formability and visual appearance. Stainless steel sheets are produced by hot rolling, cold 
rolling, heat treatments followed by descaling and pickling processes in acid tanks, respectively. While cold 
rolled stainless steel sheets are subjected to continuous heat treatment in order to provide the desired 
mechanical properties, high temperature oxides are formed on the surface of the sheet. These high 
temperature oxides dissolve in the acid solution during the descaling and pickling processes. The oxides, 
which become saturated and mechanically dissolved, begin to accumulate in the form of sludge at the 
bottom of the acid solution. This accumulated sludge is considered harmful to the environment and is 
disposed in various ways and becomes a financial burden. However, there are valuable compounds in this 
sludge containing iron and nickel, depending on the alloy. The aim of this study includes the recovery of 
the metals in the sludge formed by the pickling process after the heat treatment of the cold rolled stainless 
steel sheet by a direct reduction process. In the present study, a composite pellet was produced by mixing 
varying amounts of sludge, fine mill scale, coke and reagents to adjust basicity. Then the pellets were 
reduced at 1400 oC for 30 minutes to produce iron nuggets the products were visually observed and 
reduction values were calculated and compared.  

Keywords: Stainless steel, recovery, metals, pickling, heat treatment.  

1. INTRODUCTION 
Stainless steel flat production consists of casting, hot rolling, cold rolling and solution annealing stages, 
respectively. In solution annealing after cold rolling, firstly heat treatment is applied, and then the stainless-
steel sheet gains its stainless feature through acid solutions as shown in Fig.1. The reason for applying heat 
treatment; solution annealing can take place and the desired mechanical properties are gained to the stainless-
steel sheet [1]. Significant amounts of solid wastes are generated during iron and steelmaking. These wastes 
generally contain unreacted materials like coke or iron bearing minerals [2]. 

 

 
Fig. 1. Production Stages 

The heat treatment process varies according to the alloy and thickness of the sheet. The heat treatment carried 
out under different conditions creates different oxide layers in different types of steel, depending on the alloy. 

Solution annealing of stainless-steel production is carried out at different temperatures and times depending on 
the phase, alloy, thickness and deformation rates of the plate. 
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In solution annealing, firstly heat treatment is applied in high temperature furnaces. The purpose of heat 
treatment is to ensure that the sheet comes to a temperature suitable for solution annealing and ensure the 
formation of high temperature iron oxide on the surface. 

When the eutectoid temperature is exceeded in the iron-oxygen system, the thermal oxide scale formed typically 
consists of thick wustite. Magnetite overlies the wustite layer and the outermost hematite overlies the magnetite 
layer. In a study, it is stated that for iron oxides grown in air at 700-1250 °C, hematite is approximately 1%, 
magnetite is approximately 3.5-5% thick and chrome oxide layer is typically 1–3 nm thick [3, 4]. 

It has been reported that the dominant defects in wustite and magnetite are due to the iron void, while the 
dominant defect in hematite is the oxygen void [3, 5].  

At the scale/gas interface, oxygen is adsorbed on the solid surface, resulting in the appearence of hematite. The 
oxygen vacancy forms at the magnetite - hematite interface. The resulting oxygen vacancy diffuses outwards to the 
hematite/gas interaction. The adsorbed oxygen jumps into the oxygen vacancy in the hematite [6, 7]. 

The layers on the stainless-steel surface are schematically drawn in Fig. 2. 

 

 
Fig. 2. Layers of Stainless Steel 

After the heat treatment, the stainless-steel sheet is taken into the solution; The high temperature iron oxide 
layer on the surface is cleaned and the solution annealing ensures the formation of a chromium oxide layer on 
the surface. Thus, the plate gains the feature of being stainless. 

The cleaned stainless steel high temperature oxide accumulates in the solution tanks in the form of sludge, 
which contains Fe, Cr, S and Ni. Rather than being disposed of in a landfill, these metals and other valuable 
components can be recovered from stainless steel pickling sludge, which not only provides economic benefits 
but also eliminates the harmful effects on human health and the environment [8]. 

The recycling of these metals, which has high energy use in production, high carbon emissions and the possibility 
of financial evaluation, is rapidly gaining importance in the world. [9] 

Kobayashi, investigated the reduction and melting mechanism depending on the gas composition and pellet 
temperature at a constant furnace temperature of 1450 °C. In that study it was observed that the heat has increased 
rapidly up to 1100 °C and then it slows down. At 1370 °C the temperature showed a decrease and continued to rise 
again. Which was the point where the gas evolution was completed and the pellet has melted. The change in slope 
shows us that some endothermic reactions has occurred [10].  

Carburization and melting can also be taken into account as reactions. It is understood from the analyzes that the 
following reaction steps occur: 

𝐹𝐹𝐹𝐹2𝑂𝑂3 + 3𝐶𝐶𝑂𝑂 = 2𝐹𝐹𝐹𝐹 + 3𝐶𝐶𝑂𝑂2                                                                                                                                      (1.1) 
𝐹𝐹𝐹𝐹3𝑂𝑂4 + 4𝐶𝐶𝑂𝑂 = 4𝐹𝐹𝐹𝐹 +  4𝐶𝐶𝑂𝑂2                                                                                                                                      (1.2) 
𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 𝐶𝐶 = 2𝐶𝐶𝑂𝑂                            Which is an endothermic reaction and occurs above 1000𝑜𝑜C                (1.3) 
𝐶𝐶(𝑎𝑎𝑎𝑎) = 𝐶𝐶(𝑠𝑠)                                    Carburization                                                                                                         (1.4) 

𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑠𝑠) = 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑎𝑎𝑎𝑎)                               Melting                                                                                                                     (1.5) 
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If the reaction temperature is in balance with the heating rate of the furnace the pellet temperature can be kept 
constant. The heat transfer rate is faster than the chemical reaction and the pellet temperature increases rapidly, 
causing the melting to begin with the unreacted iron oxide content with the molten gangue [10]. 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑂𝑂(𝑎𝑎𝑎𝑎) + 𝐶𝐶 = 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑎𝑎𝑎𝑎) + 𝐶𝐶𝑂𝑂                                                                                                                                          (1.6)    

When composite pellets containing iron oxide and carbon are heated to high temperatures, the metallic iron 
formed after the reduction of iron oxides may melt partially or completely depending on the temperature and 
the degree of carburization of the product. The change of pellet structure during the process depends on many 
factors; eg furnace temperature, type and amount of reducing agent, pellet size, residence time in the furnace 
and amount of gangue, ash and binder in the mixture.[11][12]. 

In the present study, sludge containing stainless steel high temperature oxide was obtained from a stainless-
steel production factory, Trinox Metal, and recycling possibilities through direct carbothermal reduction were 
investigated. 

2. MATERIALS AND METHOD 
The CaCO3 neutralized sludge containing high temperature oxides was obtained from the acid tank used for 
pickling. After dewatering and drying 105°C for 2 hours, the sludge was ground in a ball mill for 10 minutes 
to dispense the flocculated sludge powder. Then, the ground sludge powder was characterized by dimensional 
analysis, XRD and XRF analyzes as given in Fig.3, Fig.4 and Table 1, respectively.  

 
Fig. 3. Size Distribution of Dried Pickling Sludge 

According to Fig.3 it was observed that particle size of the powder is less than 50 µm and its average particle 
is calculated to be 11.50 µm. 

 

 
Fig. 4. XRD Patterns of Dried Pickling Sludge 

Both XRD and XRF results reveal that the nearly half of the sludge is composed CaO, due to the neutralization 
by CaCO3, 31 % of magnetite and 6 % of Cr2O3, 3.5% of NiO.   
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Table 1. Chemical Compositions of the Raw Materials. 

Raw 
Material Fe2O3 Fe3O4 FeO  SiO2 Al2O3 CaO MgO NiO Cr2O3 MnO S Cf VM Ash 

Steel 
Sludge 30.98 - - - - 56.21 - 3.44 6.26 0.30 2.80 - - - 

Mill Scale - 91.48 6.36 0.56 0.21 0.11 0.13 - - 0.85 0.01 - - - 

Coke - - - - - - - - - - - 88.17 0.44 11.39 

Coke Ash 10.28 - 47.00 - 31.50 4.00 1.50 - - - 0.44 94.72 - - 

For the reduction of sludge, coke is used as carbon source. Additionally due to the relatively low iron oxide 
content of the sludge mill scale was added in order to obtain a better metal – slag separation. Their chemical 
analyzes are also given in Table 1. 

The mixtures were prepared by using 50% of mill scale and 50% of sludge. Coke amount in the mixture was 
determined by utilizing a Fe/C ratio of 3.5. Additionally, to change the basicity ratio and to obtain a low melting 
point slag, SiO2 and Al2O3 were added. The mixture compositions of the samples are given in Table 2. 

 

Table 2. Composition of the Samples. 

Sample  
No. 

Scale  
% 

Sludge  
% 

Coke 
% 

Molasses 
(ml) 

SiO2 
% 

Al2O3 
% 

Basicity 
Value 

1 42.5 
 

42.5 
 

15 
 

1 
 
- 

 
- 

 
6.29 

2 41 41 18 1 - - 5.47 

3 37.5 37.5 16 1 9 - 1.71 

4 35.6 35.6 15.6 1 10.4 2.6 1.23 

5 33.1 33.1 14.5 1 14.1 5.0 0.82 

 
Fig. 5. The Locations of the Samples in the Triple Phase Diagram 

 

1ml of molasses were added to strengthen the homogenized mixtures. The mixtures were pressed to produce 
pellets with a height of about 20 mm and a diameter of 20 mm at a weight of 2 tons for 30 seconds. The prepared 
pellets were initially dried at 105 °C for 2 hours then reduced at 1400 °C for 30 minutes in a Protherm PTF 
15/50/250 tube furnace.  
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The obtained reduced samples were observed and reduction ratio values were determined by the following 
equation; 

Reduction ratio = (Removed oxygen from iron oxide / Initial oxygen of iron oxide) × 100%  (2.1) 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 
Fig. 6. Reduction Data of Samples 1-5 

 

The highest efficiency was observed in the Sample 1 containing 42.5% scale, 42.5% scale sludge and 15% coal. 
The lowest efficiency was observed in Sample 5, which contains 33.1% scale, 33.1% scale sludge, 14.4% coal, 
14.4% SiO2 and 5% Al2O3. 

It is thought that the reason for this is the chemical compounds in the scale obtained from the mud. In the slag 
analysis, it was observed that the reducers added from the outside decreased the CaO concentration and the 
reduction efficiency decreased as the CaO concentration decreased. 

The slag composition of the prepared pellets after reduction was examined and shown in Figure 6. 

 
Fig. 7. Slag Compositions of Samples 1-5 

As the amount of CaO in the slag composition decreased, the amount of SiO2 and Al2O3 increased, and it was 
observed that the reduction efficiency decreased with the decrease in the amount of CaO despite the increase 
in other reducers.  

The relationship between the basicity value, which decreases with the decrease of CaO concentration, and the 
metal recovery after reduction was examined and it was observed that the trends were the same. 

1 2 3 4 5
Scale% 42.5 41 37.5 35.6 33.1
Scale Mud% 42.5 41 37.5 35.6 33.1
Coke% 15 18 16 15.6 14.4
SiO2% 0 0 9 10.4 14.4
Al2O3% 0 0 0 2.8 5
Recovery% 97.72 94.69 86.27 85.26 59.71
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Fig. 8. Relation Between Recovery% and Basicity Value of Samples 1-5 

As other indicators show, the reduction efficiency decreased as the basicity value decreased (Figure 7). 

 
Fig. 9. SEM Analysis Image of Metal after Reduction 

 
Fig. 10. Ingredient Peaks of Reduced Metal According to SEM Analysis 

Table 3. Elemental Distribution of Metal after Reduction According to SEM Analysis.  

Element  
Number 

Element  
Symbol 

Element  
Name 

Atomic  
Conc.  

Weight  
Conc. 

6 C Carbon 18.782 7.000 

8 O Oxygen 38.266 19.000 

20 Ca Calcium 0.724 0.900 

24 Cr Chromium 0.744 1.200 

26 Fe Iron 41.485 71.900 

1 2 3 4 5
Recovery% 97.72 94.69 86.27 85.26 59.71
Basicity Value 6.29 5.47 1.71 1.23 0.82

97.72 94.69 86.27 85.26

59.716.29
5.47

1.71
1.23 0.82 0

1
2
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6
7
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In the analyzes performed it was observed that the metal concentration increased after reduction and reached 
the level of approximately 72% in weight concentration(Table 3.). 

4. CONCLUSIONS 
It is possible to recover the scale sludge consisting of stainless steel high temperature oxides by reduction. 

It can be said by looking at the slag composition of the samples after reduction; CaCO3, which is used for 
neutralization, acts as a good reducer during reduction. 

The locations of the prepared pellets in the CaO, SiO2, Al2O3 triple diagram are given in figure 5. The metal 
recovery efficiency order between the pellets was observed as Sample 1 > Sample 2 > Sample 3 > Sample 4 > 
Sample 5. 

The sample with the highest recovery shows us that; There is a linear relationship between the CaO in the slag 
composition and the recovery percentage. It was observed that the recovery percentage decreased with the 
decreasing CaO concentration and basicity ratio, respectively, in the pellets. 

Based on this, it can be said that in the recycling of scale sludge consisting of stainless steel high-temperature 
oxides, the percentage of CaO compound made by the element Ca from CaCO3 added during neutralization 
affected the degree of reduction more and positively rather than other reducers. 

While it was expected that the reducers added externally to the pellets would increase the reduction efficiency, 
they decreased it in the opposite direction. When the relationship between CaO concentration and metal 
recovery percentages is examined, it can be said that; Since externally added reducers reduced the CaO 
concentration, their effects on metal recovery were negative. 

When the slag composition and metal recovery percentages were examined, a correct relationship was observed 
between both the basicity value and the metal recovery percentages. Because CaO not only provides the highest 
efficiency but also increases the basicity value. 
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Modeling of Temperature and Stress Distribution in AISI 304L 
Milling Processes with ANSYS 

E. Unal1* 

1Firat University, Technology Faculty, Mechanical Engineering Dept. Elazig, Turkey, 

Abstract 
In this study, the effects of different cutting parameters on the temperature and stresses in the cutting zone 
during the milling process of AISI 304L austenitic stainless steel were investigated. In milling operations, 
it is necessary to work with optimum milling parameters in order to minimize the problem of tool damage 
such as tool wear. Cutting temperature and stresses were used to evaluate machinability. The milling 
process parameters were modeled with ANSYS software using the finite element method. When the results 
obtained from the analyzes are evaluated, It was observed that the temperature and stresses in the cutting 
zone decreased with increasing feed rate. On the other hand, minimum temperatures were observed at 
higher feed rate levels. In conclusion, it can be concluded that maximum feed rate and minimum cutting 
speed conditions are the best choice for minimum temperature and stresses when milling AISI 304L 
austenitic stainless steel. 

Keywords: Austenitic stainless steel, milling, cutting, stress, FEM, modelling. 

AISI 304L Frezeleme İşlemlerinde Sıcaklık ve Gerilme 
Dağılımının ANSYS ile Modellenmesi 

E. Unal1* 

1 Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye 

Özet 
Bu çalışmada, AISI 304L östenitik paslanmaz çeliğinin frezeleme işlemi esnasında farklı kesme 
parametrelerinin kesme bölgesinde oluşturduğu sıcaklık ve gerilmelere etkisi incelenmiştir. Frezeleme 
işlemlerinde takım aşınması gibi takım hasarı problemini en aza indirmek için optimum frezeleme 
parametreleri ile çalışmak gerekir. İşlenebilirliği değerlendirmek için kesme sıcaklığı ve gerilmeler 
kullanıldı. Yapılan frezeleme işlemi parametreleri sonlu elemanlar yöntemi kullanan ANSYS yazılımı ile 
modellendi. Analizlerden elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, kesme bölgesindeki sıcaklığın ve 
gerilmelerin artan ilerleme miktarı ile azaldığı gözlenmiştir. Öte yandan, daha yüksek ilerleme hızı 
seviyelerinde minimum sıcaklıklar gözlendi. Sonuç olarak, AISI 304L östenitik paslanmaz çeliğinin 
frezelenmesinde maksimum ilerleme hızı ve minimum kesme hızı ve paso miktarı koşullarının minimum 
sıcaklık ve gerilmeler için en iyi seçim olduğu değerlendirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Frezeleme, gerilme, kesme sıcaklığı, modelleme, östenitik paslanmaz çelik. 
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1. GİRİŞ 
Paslanmaz çelikler, korozyona karşı dirençleri nedeniyle büyük ölçüde çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. 
Uçak endüstrisi, tıbbi parça imalatı ve gıda depolama gibi çeşitli endüstrilerde çok önemli bir rol oynarlar. 
Paslanmaz çelikler, nikel gibi diğer elementlerle birlikte yaklaşık %13 ila %30 krom içerebilir [1]. Bu 
çelikler, yüksek süneklikleri, düşük ısıl iletkenlikleri, yüksek iş sertleştirme eğilimleri ve yüksek indüklenmiş 
sürtünme katsayıları nedeniyle kesme işlemlerinde zorluklar ortaya çıkarmaktadır [2]. İşleme işleminin 
başarısı, kesilen malzeme özelliklerinden önemli ölçüde etkilenir. Kesme işiyle bağlantılı bu özellikler ve 
diğer özellikler, genellikle "işlenebilirlik" terimiyle adlandırılan işleme performansını karakterize edebilir. 
Yüzey kalitesi, makine aletlerinin ve işlenmiş bileşenlerin üretkenliğini değerlendirmek için önemli bir 
parametredir. Bu nedenle istenilen yüzey kalitesinin elde edilmesi, mekanik parçaların fonksiyonel davranışı 
için büyük önem taşımaktadır [3]. Son zamanlarda, kesme parametreleri kullanılarak tasarlanan ve kesme 
işlemini simüle etmeye ve optimize etmeye yardımcı olan birkaç yüzey pürüzlülüğü modeli oluşturulmuştur 
[4]. Bu konudaki çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde, Johnson-Cook malzeme modelinden kesme 
işleminin simülasyonlarda daha doğru kullanıldığı görülmektedir [5–7]. Çünkü Johnson-Cook malzeme modeli, 
yüksek şekil değiştirme hızları ve sıcaklıkları altında malzeme davranışını analitik olarak ifade edebilir [8], 
[9]. Bu çalışma, kesme parametrelerini, takım-talaş ara yüzünde oluşan sıcaklığı ve gerilme dağılımını 
incelemektedir. Bu amaç doğrultusunda kesici takım olarak HSS alın freze çakısı kullanılmış ve frezeleme 
işlemleri ortogonal koşullar altında modellenmiştir. Yapılan modellemedeki analiz sonuçları literatür ile 
uyumluydu. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 
Bu çalışmada, doğrulama amacıyla frezeleme işlem sıcaklığı ve gerilmeleri ANSYS/Workbench yazılımı 
kullanılarak analiz edilmiştir. Frezeleme simülasyonları için 5x20x100 mm ölçülerinde pirizmatik bir iş 
parçası ve çapı 20 mm olan 4 kesici ağıza sahip HSS alın freze çakısı modellenmiştir. (Şekil 1). İş parçası ve 
alın freze çakısı malzeme özellikleri malzeme kütüphanesinden seçilmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. AISI 304L malzemesinin özellikleri 

Özellik Değer Birim 
Yoğunluk 7896 kg/m3 

Young Modülü 193000 MPa 

Poisson Oranı 0,31  

Bulk Modülü 169298 MPa 

Kesme Modülü 77000 MPa 

AkmaDayanımı 210 MPa 

Elastisite Modülü 1800 MPa 

Özgül Isı 423 J kg-1C-1 

Erime Sıcaklığı Tmelt 2106,85 C 

İlk Akma Gerilimi Y 340 MPa 
Maksimum Akma Gerilimi Ymax 2500 MPa 
Pekleşme Sabiti  430 MPa 
Pekleşme Üssü n 0,35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. İş parçası ve alın freze çakısı geometrisi ve ağ modelleri. 

 

ANSYS analizleri, AMD Ryzen 5 3600X 6-Core işlemci 3.80 GHz, 16GB Ram ve 8GB grafik işlemciye 
sahip standart PC üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalar, bir zaman artışından sonra deforme durumu 
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veren yinelemeli bir prosedür yoluyla iç kuvvetlerin dış kuvvetlerle dengelendiği açık sonlu eleman kodu 
kullanılarak yapıldı. Bu yöntemin avantajlarından biri, açık zaman entegratörünün koşullu kararlılığı 
nedeniyle zaman artışının nispeten büyük olabilmesi ve yöntemin doğal özellikleriyle statik çözümler elde 
edilebilmesidir. Explicit Dynamics iterasyonlarını çözmek için zaman adımı ANSYS 19 otomatik artış tekniği 
ile kontrol edildi. Kesici takım ve iş parçası modeli 10116 düğüm, 15604 elemandan oluşmaktadır. Her bir 
çözüm süresi ortalama 156 dakik sürmektedir. Hesaplamalarda kullanılan çevrim sayısı 247229 olup, 
analizde tüm işlemciler kullanılmıştır. Analizlerde kullanılan kesme parametreleri Tablo 2'de ve iş parçası ve 
freze çakısının modellenmesi Şekil 2'de sunulmuştur. 

Tablo 2. Frezeleme İşlem Parametreleri 

Property Values 
Kesme hızı (m/dak.) 120 – 150 – 180 
İlerleme hizi  (mm/dak.) 72 – 120 – 168 
Paso miktarı (mm) 1 – 2 – 3 

İş parçasına ilerleme hareketi Şekil 2’deki B noktası referans olacak şekilde –X ekseni yönünde ilerleme 
hızları değiştirilerek uygulanmıştır. Kesme hızı Şekil 2’deki eksen koordinatları referans alınarak Z ekseni 
etrafında dönmek suretiyle Tablo 2’de verilen kesme hızı değerlerinde sınır şartları tanımlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Frezeleme işleminin sınır şartlarının belirlenmesi. 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
Sonlu elemanlar simülasyonları başlangıçtan iş parçasının ilerlemesine sonucu olan talaş oluşum süreci Şekil 
3'te gösterildiği gibi talaşların tam olarak oluştukları gözlemlendi. İkincil deformasyon bölgesinde ve takım-
talaş ara yüzeyinde oluşan ısı kesici takıma iletilir ve birincil ve ikincil deformasyon bölgelerindeki sıcaklık 
artışları yüksektir ve çok hızlı bir şekilde kararlı duruma ulaşır [10]. 3, 10, 18 ve 27 mm iş parçası 
ilerlemelerinde sıcaklık dağılımları Şekil 3'te verilen takım ilerlemeleri için sırasıyla 355, 652, 1076 ve 1099 
°C'lik maksimum sıcaklık tahminleri elde edilmektedir. 

Bununla birlikte, maksimum sıcaklıklar sadece takım-talaş ara yüzündeki yoğun bir noktada etkilidir. Takım 
talaş yüzeyindeki yerel sıcaklıklardaki bu çarpıcı artışın, özellikle HSS için takım krater aşınmasının başlıca 
nedeni olduğuna inanılmaktadır [11]. 

Metal işleme sırasındaki termal özellikler, takım ömrü ve aşınma için önemlidir. Kesim sırasında yüksek 
sıcaklıklar kesici takımı ve iş parçasının yüzey kalitesini etkiler. Mekanik kuvvetlerin bir sonucu olarak 
oluşan sıcaklık, kesme koşullarına bağlıdır. Takımlarda termal yüke neden olabilecek uygun olmayan kesme 
hızı, ilerleme hızı, talaş miktarı ve talaş açısından kaçınılmalıdır. Sürtünme sonucunda; Birincil kesme 
bölgesinde ve takım talaş arayüzünde ısı oluşur ve bunun sonucunda takım aşınması artar ve kullanım ömrü 
azalır [12], [13].  
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Şekil 3. Sınır şartları (paso miktarı 2 mm, kesme hızı 120 m/dak) ile frezeleme işleminin FEM Simülasyonu 

Takım – iş parçası ilerleme ile oluşan gerilmelerin değişimi Şekil 4'te gösterilmektedir. İşlem sırasında 
sıcaklık ve gerilmeler üzerinde en önemli parametrelerden biri de kesme hızıdır.  

Bu Şekil 4’de görüldüğü gibi, gerilme, sabit ilerleme hızı ve talaş miktarı seviyelerinde kesme hızı ile artış 
eğilimindedir. Maksimum gerilme kesici takımın iş parçasına ilk dalması durumunda takım üzerinde 
oluşmaktadır. Bilindiği gibi kesme hızı ve sıcaklık değişimi doğru orantılıdır. Kesme hızı arttıkça sıcaklık da 
artar. Çünkü artan kesme hızına bağlı olarak ilk deformasyon bölgesinde malzeme plastik deformasyon hızı 
ve takım – talaş temas uzunluğu ve sürtünme artar. Yüksek plastik deformasyon hızı, talaşlı imalat sırasında 
yüksek sıcaklık oluşmasına ve sıcaklığın artmasına neden olur [14]. Ancak, yüksek hızlı kesme işlemlerinin 
özellikle çekici bir özelliği, çoğu malzeme için özgül kesme kuvvetinin, kesme hızının artmasıyla büyük 
ölçüde azalmasıdır [15]. Sıcaklıklar, özellikle maksimum değerlerin gözlendiği kesici takım ucuna yakın 
bölgedeki sürtünme katsayısı, sürtünme ve uygulanan malzeme modellemesinin seçiminden etkilendiği 
söylenebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Frezeleme işleminde oluşan gerilme dağılımları 
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İlerleme hızının iş parçası sıcaklığı ve gerilmeler üzerindeki etkisi ilerleme oranının artması sonucu sıcaklıkta 
ve gerilmelerde hafif bir düşüş gözlemlenmiştir. Takım-talaş temas ara yüzündeki sürtünmeden oluşan ısı 
enerjisi, artan ilerleme hızı ile taşınmıştır [14]. Bu nedenle, artan ilerleme hızı, daha yüksek talaş kaldırma 
oranları nedeniyle kesici takım ucu sıcaklığında azalmaya yol açar [16]. Takım talaş yüzeyi ile temas halinde 
olan talaş dış yüzeyinde en yüksek sıcaklıklar ve takım uç kısmında ise en yüksek gerilmelerin olduğu 
analizler sonucu gözlemlenmiştir. 

4. SONUÇLAR 
Frezeleme sırasında oluşan sıcaklıklar ve gerilmeler iş parçası malzemesine ve kesici takımın işleme 
sürecinin performansı için önemlidir. Yapılan bu çalışma sonucunda, frezeleme işleminin modellenmesi ile 
oluşan sıcaklığı ve gerilmeleri ANSYS/Workbench yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu çalışmanın 
göze çarpan sonuçları aşağıda belirtilmiştir: 

• Kesme hızı arttıkça üretilen sıcaklık da arttı. 

• İlerleme hızı arttıkça üretilen sıcaklık azaldı. 

• Sıcaklık artışında en önemli parametrenin kesme hızı olduğu görülmüştür. 

• Aynı zamanda seçilen ilerleme hızı değerlerinin sıcaklık ve gerilmelere çok fazla etkisi olmadığı görülmüştür.  

• Bu modeller, AISI 304L çeliğinin HSS freze çakısı ile işlenmesinin modellerini tahmin etmek için 

kullanılabilir. 
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Abstract 
Hydraulic systems are used a lot in today's industrial applications and they have many features such as 
providing high power, long life and uninterrupted speed settings. In this study, the concrete pump, which 
is one of the hydraulic systems, was designed in Solidworks program and it was aimed to draw the 
hydraulic circuit diagram by making the mechanical analysis of the design. For this purpose, a solid 
model of a concrete pump was created in the SolidWorks environment. While creating the solid model, 
the most suitable material used in concrete pump designs was selected, and first of all, the static analysis 
of the solid model was made with the help of SolidWorks Simulation. The kinematic and kinetic analysis 
of the solid model, whose static analysis was performed, was performed in SolidWorks Motion. Finally, 
the hydraulic circuit diagram of the concrete pump was drawn in the Festo Fluiddraw program. 
Concrete pump design is designed according to industrial dimensions. The boom part, which is the 
movable part of the concrete pump, is designed as four parts. The first part of the boom is 2000 mm, the 
second part is 2840 mm, the third part is 2840 mm, the fourth part is 2820 mm long and the diameter of 
the circular pipe through which the liquid concrete moves is D=230 mm. ASTM A36 Steel is used as 
material. Boom-1, Boom-2, Boom-3 and Boom-4 solid models; The inertia force of 1875 N due to the 
circular cross-sections, the gravity force of 22950 N due to the weight of the liquid concrete and the 
gravitational acceleration, and the resulting centrifugal force and the pressure of 7 MPa due to the 
movement of the liquid concrete were applied in the SolidWorks Simulation environment and the static 
analysis of these limbs has been made. Angular location, velocity and acceleration values were examined 
in kinematic analysis. In the kinetic analysis, on the other hand, the inertia force, gravity and the weight 
force due to the liquid concrete mass and the resultant force of these two forces were examined. 
According to the analysis, equal inertia force and weight force acted on Boom-1, Boom-2, Boom-3 and 
Boom-4 limbs in equal time. 

Keywords: Concrete Pump, hydraulic, kinetic ,kinematic 

1. INTRODUCTION 
The first concrete pump in history was invented in America at the beginning of the 20th century. However, 
after a few trials and prototypes, not much progress could be made. In the following years, with the 
developing technology and the increase in the researches, developments were also experienced in the field of 
concrete pumps and the design and production process of the concrete pumps used today began. The 
increasing population and the developments in the construction sector have played a major role in the 
development of this field. A concrete pump is a machine with a hydraulic working principle used to transfer 
liquid concrete from one point to another desired point without losing its fluidity by pumping [1]. The aim of 
the concrete pump is to convey the concrete, which contains some properties (viscosity), to the desired height 
in the shortest possible time with minimum loss [2]. 

2. CONCRETE PUMP 
They are construction machines that allow ready-mixed concrete produced in concrete production facilities to 
be poured at the desired height, at the desired distance and in the desired amount after reaching the casting 
area with the trans-mixer. Concrete pumps are of two types, fixed and mobile. It is used in long-term, high 
and dangerous working areas. Stationary Concrete Pumps are installed at the concrete pump casting site and 
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remain there until the end of the work. If casting will be done for a long time, this system is a safer system 
[3]. 

2.1. Working Principle of Concrete Pump 

The working principle of concrete pumps is as follows; Low-level horizontal mixers driven at both ends push 
concrete forward directly through the cylinder openings. Two powerful and quick-change change-over rollers 
move the body back and forth in front of the large intake openings, thereby relieving the pressure and 
sequentially unloading the intake openings. Depending on the position of the S/C valves, the concrete is 
rapidly filled into a cylinder or the supply pipes are pressed [3]. 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. A typical concrete pump with S-tube [3] 

The delivery of the concrete liquid is done with the help of valves. As seen in Figure 1, when the S valve 
comes to the left, the cement in the left cylinder is pressed. At the same time, concrete is filled into the 
cylinder on the right. Similarly, when the S valve is on the right, compression is provided in the cylinder on 
the right. By continuing this cycle in this way, the cement is pressed to the desired places without 
interruption. Concrete pump pistons, on the other hand, are in direct contact with the cement in the cylinder in 
this process and provide pushing the liquid with pressure. The system is powered by an internal combustion 
engine, which also powers the hydraulic pumps. Concrete pump working principle is shown schematically in 
Figure 2; The hydraulic oil flow is created by the hydraulic pump, which moves the hydraulic cylinder 
pistons back and forth within the hydraulic cylinders (1). Because the oil cylinders and the concrete cylinders 
(3) are connected to each other by the concrete pistons (2) and the pistons move synchronously. When the oil 
cylinders are pulled in, it is sucked into the concrete cylinder from the concrete supply tank. At the same 
time, the other oil cylinder and concrete piston extend towards the feed tank. The concrete piston pumps the 
concrete into the transmission line (5) through the S tube (4) in the cylinder. At this moment, the pump 
completes its stroke and causes the position of the S tube to change. Thus, the S tube starts the new cycle by 
passing to the side of the cylinder filled with concrete being sucked into it. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Working principle of concrete pump [4] 

3. HYDRAULİC SYSTEMS 
Hydraulics is the science that studies the mechanical properties of fluids. As a general definition; The work of 
using liquid fluid to generate and transmit force and motion is called hydraulic. They are systems in which 
incompressible fluids are used and various movements and forces are produced with the pressurized fluid 
obtained. Water and oil are generally used as fluids in hydraulic systems. Since water causes oxidation, it can 
be used in a very narrow area. Under normal conditions, mineral oils obtained from petroleum are used as 
fluids. Shafts, bearings, belts and pulleys, tooth wheels, clutch, gearbox and similar mechanical motion 
transmission elements are used in mechanical power transmission. The forces acting on these solid elements 
create stresses. The force is transmitted with the help of these stresses [5]. 
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3.1. Hydraulic Power Systems 
The basis of hydraulic power transmission is that the mechanical power provided from a power source is 
converted into hydraulic power and transmitted to the point of use, as can be seen in Figure 3, and it is 
converted back into mechanical power by hydraulic mechanisms [6]. 

 

 

 

 

 

 

                                               Fig. 3. Basic principle diagram of power transmission by hydraulic system 

4. MATERIALS AND METHODS 
In this study, a concrete pump design was made and it was aimed to make a mechanical analysis of the design 
and to draw a hydraulic circuit diagram. For this purpose, a solid model of a concrete pump was created in 
SolidWorks environment. While creating the solid model, the most suitable material used in the concrete 
pump designs was selected, and first of all, the static analysis of the solid model was made with the help of 
SolidWorks Simulation. The kinematic and kinetic analysis of the solid model, whose static analysis was 
performed, was performed in SolidWorks Motion. Finally, the hydraulic circuit diagram of the concrete pump 
was drawn in the Festo Fluiddraw program. 

4.1. Designing a Concrete Pump Solid Model with SolidWorks 
The boom part, which is the movable part of the concrete pump, is designed as four parts. As seen in Figure 
4., from left to right, the first part of the boom limb (Boom-1) is 2000 mm long and the diameter of the 
circular pipe through which the liquid concrete moves is D=230 mm, the second part of the boom limb 
(Boom-2) is 2840 mm long. and the diameter of the circular tube through which the liquid concrete moves is 
D=230 mm, the third part of the boom limb (Boom-3) is 2840 mm long and the diameter of the circular tube 
through which the liquid concrete moves is D=230 mm and the fourth part of the boom limb (Boom-4 ) The 
diameter of the circular pipe, 2820 mm long, through which the liquid concrete moves, is D=230 mm. The 
cross-section of the hollow circular pipe through which the liquid concrete moves is given in Figure 5. 
 

 
 
 

                                        Fig. 4. Solid model of the boom limb designed in Solidworks 

 

 

                                            

 

                                                                    

 

                                              Fig. 5. Section of the circular shape of the boom limb 
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4.2. Mechanical (Static, Kinetic and Kinematic) Analysis 
The basic logic in static (finite element) analysis is to analyze a complex problem by simplifying it. In this 
method, the solution region is divided into multiple, simple, small, interconnected, subregions called finite 
elements. In short, the solution of the problem, which is divided into parts connected by many nodes, can be 
easily done.[7]Kinetic analysis; examines the resulting motion, taking into account the internal and external 
forces, moments, energy and forces that make up the motion. Kinematic analysis, on the other hand, examines 
only the motion without considering the internal and external forces, moments, energy and forces that make 
up the motion. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Fig. 6. Position angles of the boom limb 

5. RESULTS AND DISCUSSION  
The boom section, which is the moving part of the concrete pump designed in the Solidworks program, was 
used in the mechanical analysis. 

5.1. Static Analysis 
 ASTM A36 Steel is used as material. L=2000 mm long and D=230 mm diameter boom-1 solid model, inertia 
force of 1875 N due to its circular section, gravity force of 22950 N due to the weight of the liquid concrete 
and gravitational acceleration and accordingly centrifugal force, liquid 7 MPa pressure due to the movement 
of concrete was applied in SolidWorks Simulation environment and stress (Von Mises) analysis, 
displacement analysis and strain analysis were performed from left to right, respectively, as seen in Figure 7 
of the boom-1 limb. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Static analysis of the Boom-1 limb 

 L=2840 mm long and D=230 mm diameter boom-2 solid model, inertia force of 1875 N due to its circular 
section, gravity force of 22950 N due to the weight of the liquid concrete and gravitational acceleration and 
accordingly centrifugal force, liquid 7 MPa pressure due to the movement of concrete was applied in 
SolidWorks Simulation environment and stress (Von Mises) analysis, displacement analysis and strain 
analysis of the boom-2 limb were performed from left to right, respectively, as shown in Figure 8. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Static analysis of Boom-2 limb 

 

Since Boom-2 and Boom-3 limbs measure L=2840 mm, static analysis of Boom-2 limb was deemed 
sufficient. L=2820 mm long and D=230 mm diameter boom-4 solid model, 1875 N inertia force due to its 
circular section, 22950 N gravity force due to the weight of the liquid concrete and gravitational acceleration 
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and accordingly centrifugal force, liquid 7 MPa pressure due to the movement of concrete was applied in 
SolidWorks Simulation environment and stress (Von Mises) analysis, displacement analysis and strain 
analysis were performed from left to right, respectively, as seen in Figure 9 of the boom-4 limb. 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Static analysis of the Boom-4 limb 

5.2. Kinematic and Kinetic Analysis 
The boom limb, which is the movable part of the concrete pump, is activated in the SolidWorks Motion 
environment according to the position angles given in Figure 6, as seen in Figure 10. As seen in Figure 11, 
the kinematic analysis of the boom-1 limb, which is the mobile part of the concrete pump, was made. As seen 
in Figure 12, the kinematic analysis of the boom-2 member, which is the mobile member of the concrete 
pump, has been made. As seen in Figure 13, the kinematic analysis of the boom-3 member, which is the 
mobile member of the concrete pump, has been made. As seen in Figure 14, the kinematic analysis of the 
boom-4 member, which is the mobile member of the concrete pump, was made. Angular location, velocity 
and acceleration values were examined in the kinematic analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Concrete pump moved in solidworks environment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Kinematic analysis graph of Boom-1 limb 

 

 

 

Time (s) 

Angular displacement Angular speed  Angular acceleration 

A
ng

ul
ar

 d
isp

la
ce

m
en

t -
 A

ng
ul

ar
 v

el
oc

ity
 - 

A
ng

ul
ar

 a
cc

el
er

at
io

n 
 

59



IX. International Advanced Technologies Symposium                                                                          28-29 OCT 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fig. 12. Kinematic analysis graph of Boom-2 limb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fig. 13. Kinematic analysis graph of Boom-3 limb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fig. 14. Kinematic analysis graph of Boom-4 limb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fig. 15. Kinetic analysis graph of Boom-1, Boom-2, Boom-3 and Boom-4 limbs 
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As seen in Figure 15., the kinetic analysis of the boom member, which is the mobile member of the concrete 
pump, was made. In the kinetic analysis, the inertia force and the gravity force due to the gravity and the 
liquid concrete mass and the resultant force of these two forces were examined. 

5.3.  Hydraulic Circuit Diagram of Concrete Pump 

The concrete pump hydraulic system is created in the Festo FluidDraw hydraulic package program, as shown 
in Figure 16. In the hydraulic system, 2 double-acting cylinders required for the pump and 1 double-acting 
cylinder required to replace the S-tube are used. At the same time, since the system works as electro-
hydraulic, all valves are selected with solenoid control and electrical circuits are established. In addition, it is 
assumed that the concrete pump transfers concrete at a flow rate of 150 m3 per minute. In Figure 16, the 
hydraulic circuit that enables the operation of the cylinders to pump the concrete has been established. 2 
double-acting cylinders, 1 4-way 2-position solenoid-controlled directional control valve, 2 spring-loaded 
check valves and limit switches and valve relays are used to control the directional control valve [4]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16. Hydraulic circuit diagram of the concrete pump 

 
Fig. 17. Starting the concrete pump hydraulic circuit diagram 

 

The way the system works is shown in Figure 17. At this moment, the left-hand piston has reached its final 
stroke. The proximity sensor (A) at the piston end detected the piston and generated a signal to the right-hand 
electrical circuit, closing the limit switches. The closed limit switch activates the valve relay (2Y) by passing 
current through the circuit. The activated valve relay magnetically pushed the solenoid part of the directional 
control valve indicated by 2Y, causing the valve to move to the 2nd position [6]. As seen in Figure 17, the 
flowing fluid with P-B connection in the 2nd position has brought the cylinder on the right side forward and 
reached the end of the stroke. At this moment, the piston rod touching the S limit switch activates the limit 
switch in the electronic circuit we see on the left. This switch passes current through the valve relay 
designated 1Y, magnetically repelling the portion of the directional control valve also designated 1Y. Thus, it 
returns to the original state. This ensures that the system continuously performs the same movement. In 
addition, 2 spring check valves are used in the system. Since the system works at high pressure, the pistons 
have difficulty when they start to press the liquid concrete. This strain causes leaks in the cylinder and 
disrupts the synchronized movement of the pistons. When this synchronized movement is disrupted, extra oil 
is pumped into the system to achieve the same stroke again. In order to do this, a stroke changing switch is 
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placed in the left-hand electrical circuit. This switch, which is normally in the closed position, opens at any 
time and ensures that the directional control valve remains in the same position. In this case, the pump 
continuously pumps oil to the right-hand cylinder and replenishes the oil that was lost between the two 
cylinders with the opened check valves [4]. 

6. CONCLUSIONS 

In this study, it is aimed to design a concrete pump and to analyse the design mechanically and to draw the 
hydraulic circuit diagram of the concrete pump. For this purpose, solid model design was made in solidworks 
environment. 
The static analysis of the designed solid model was made in Solidworks Simulation environment. According 
to the analysis, the stress change of the Boom-1 part was found to be max 1.411e+07 N/m2, displacement 
max 3.576e-02 mm and strain max 3.654e-05. 
According to the analysis, the stress change of the Boom-2 part was found to be max 1.287e+07 N/m2, 
displacement max 5,073e-02 mm and strain max 3,437e-05. 
 According to the analysis, the stress change of the Boom-4 part was found to be max 1,280e+07 N/m2, 
displacement max 4,972e-02 mm and strain max 3,445e-05. According to the analysis, approximately the 
same results were obtained for all three booms. 
The kinematic analysis of the designed solid model was made in Solidworks Motion environment. According 
to the analysis made, the angular displacement of the Boom-1 piece is max. 15 degrees in the second second 
of the analysis, and the angular velocity change is 1.1. In 1.4 seconds of the analysis, the angular acceleration 
change is 73.58 degrees/s2. happened in seconds. 
According to the virtualization, the angular displacement of the Boom-2 part was at maximum 75 degrees in 
the second of the analysis, and the angular velocity change was 0.9 with a maximum of 85.44 degrees/s. At 
1.7 seconds of the analysis, the angular acceleration change is 256 degrees/s2. happened in seconds. 
According to the virtualization, the angular displacement of the Boom-3 piece is at maximum 120 degrees in 
the 2nd second of the analysis, and the angular velocity change is at maximum 120.73 degrees/s at 0.2. 1.7. 
happened in seconds. 
According to the virtualization, the angular displacement of the Boom-4 piece is at max 125 degrees in the 
second second of the analysis, and the angular velocity change is at 1.9. At 0.7 second of the analysis, the 
angular acceleration change is 550 degrees/s2. happened in seconds. 
The kinetic analysis of the designed solid model was made in Solidworks Motion environment. . In the 
kinetic analysis, the force of inertia, gravity and the weight force due to the liquid concrete mass and the 
resultant force of these two forces were examined. According to the analysis, equal inertia force and weight 
force acted on Boom-1, Boom-2, Boom-3 and Boom-4 limbs in equal time. According to the analysis, the 
force of inertia was 1875 N and the force due to gravity and weight was 22950 N. The resultant force of both 
forces was analysed as 24825. 
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Tectonic Structure of Bitlis-Pötürge Suture Zone Using Gravity 
Data 

A. Elmas*1 

Karadeniz Technical University, Department of Geophysical Engineering, Trabzon, Turkey 

Abstract 
To investigate the tectonic structure of the Bitlis-Pötürge Suture Zone (BPSZ) and its vicinity, gravity 
data obtained from the World Gravity Map (WGM2012) were analyzed using Total Horizontal Derivative 
(THD) technique. The THD method was applied to the data after band-pass filtering of Bouguer gravity 
data in order to image the discontinuities in the basement levels. The maximum amplitude values of the 
THD were used to reveal the discontinuities caused by the density difference in the BPSZ and its vicinity. 
In this study, the distribution of heterogeneous units as a result of the compression experienced in the 
region has been revealed. 

Keywords: Bouguer gravity, Total horizontal derivative, Bitlis-Pötürge Suture Zone, Structural 
Discontinuity. 

1. INTRODUCTION 
Formed of the Eastern Anatolian High Plateau (EAHP) and Bitlis-Pötürge Suture Zone (BPSZ), Eastern 
Anatolian Contractional Province (EACP), which is in a region pressed thereamong the Eurasian and Arabian 
continents, consists of oceanic and continental crust fragments. [9] studied the pressing tectonic framework in 
two stages: pressing–extensional and pressing–contractional tectonic frameworks. [11] investigated the 
vertical and horizontal derivativs of gravity values to study the structure of lithosphere in this area. The Total 
Horizontal Derivative (THD) technique is used in determining the discontinuities arising from the difference 
in density within the earth's crust [6]. In this study, the tectonic characteristics of the BPSZ and its vicinity 
were investigated based on the analysis of gravity data using THD technique. The study area is southeast part 
of Turkey and covers the BPSZ, Eastern Anatolia high plateau and a part of the Arabian Foreland (Figures 1a 
and 1b). Bouguer gravity and topography data of the study area were obtained from World Gravity Map 
(WGM2012) [3] (Figures 2a and 2b). The mean depths of the soft-hard sediment interface, basement upper 
surface, Conrad and Moho interfaces in the region were calculated by the amplitude spectrum of Bouguer 
gravity data. Gravity values originating from basement levels were calculated by applying a band pass filter 
to Bouguer gravity values. To determine discontinuities, POTENSOFT software [1] was used for THD 
boundary analysis. By applying the THD technique to first vertical derivativ values of the filtered gravity 
values, the boundaries of the BPSZ presenting the density difference in the basement levels were tried to be 
displayed. 

2. TECTONIC STRUCTURE OF THE AREA 
Most of Arabian Foreland and eastern Anatolia are coated by unlike and young volcanic blocks blown out 
along Neogene and Quaternary periods [8]. Volcanism of this area is commanded by basaltic gable 
explosions of alkaline collecting [12]. Karacadağ volcano positioned on Arabian Foreland, flown out from 
Pliocene, spatially related to the along with Akçakale graben (Figure 1b) [12]. It was commented by [12], 
small degree of tension could have produced melting of lithosphere.  
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Fig. 1. (a) The study area and surroundings (after [7] and (b) Eased geologic scheme of study area (after [5]) 

2.1. Data and Calculation 

Data used in the study (Figure 2) were obtained from [3]. The the data has 2'x2 '(minutes) 
resolution. Bouguer gravity anomaly (Figure 2a) and topography values (Figure 2b) included in 
the data were displayed by contour mapping. When the Bouguer gravity and topography maps of 
the study area were evaluated together, the gravity values decreased from south to north, while the 
topography values increased. Band pass filter arranged for the cut-off wavenumbers determined 
from the Radial Fourier average amplitude spectrum of the data are used.  

 

 
Fig. 2. (a) Bouguer gravity map and (b) topography map of study area. 

 

3. DEEP STRUCTURE AND BASEMENT TOPOGRAPHY 

The Radial Fourier average amplitude spectrum proposed by [2] was calculated to determine the 
average depth values of the soft-hard sediment interface, basement upper surface, Conrad and 
Moho interfaces of the BPSZ and its surrounding (Figure 4). The critical wave numbers (2π/λ; λ: 
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wavelength) involved in Bouguer gravity data are determined as , 
,  and , respectively. The hard-soft 

sediment interface (3.43 km), the basement upper surface (7.22 km), Conrad interface (17.51 km) 
and Moho interface (38.35 km) depths were calculated using these wave numbers, respectively. 
The THD technique, which was first proposed by [4] and applied to derivative data as defined by 
[10], was used to determine the density variation limits. In order to determine the discontinuity 
boundaries in the basement, a band-pass filter was performed to Bouguer gravity data using cut-off 
wave numbers as  and  (Figure 5a). After that,  the 
vertical first derivative values are calculated and then applying the THD technique to the map, the 
structure boundaries presenting the density difference in the basement levels were imaged as bands 
with high amplitude values as shown in Figure 3. By following the high amplitude bands on the 
THD map in Figure 3, part of the lateral spread boundaries of the BPSZ can be determined. 
Considering the distribution of the high amplitude horizontal derivative values in the study area in 
Figure 3, it can be seen that the heterogeneous structure and discontinuities created by the units of 
different density at the basement levels, caused by the collision between the two continents in the 
BPSZ and north.  

 

 
Fig. 3. (a) THD anomaly map of derivative data for the BPSZ and its vicinity. 

 

4. CONCLUSION 

The maximum amplitudes of the horizontal derivatives of the vertical first derivative values of the 
gravity data originating from the basement level (Figure 3) indicate the presence of lineaments. 
Thus, the largest amplitude values are thought to correspond to the boundaries of the jammed 
subunits of BPSZ, which is the most known tectonic structure in the region. However, in some 
parts of the boundaries that cannot be determined, it is thought that there is no density difference 
that can produce sufficiently high amplitude THD anomaly. From the THD map in Figure 3, it is 
understood that the tectonical structure of the study area is controlled by the BPSZ.  
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Mineralized Structure Surveying Using RTP Magnetic Data 
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Abstract 
The aim of this study is to reveal the horizontal and vertical positions of the existing mineralized 
structures in a small area in Gaziantep province. After reducing the total magnetic data of the study area 
to the north pole (RTP), using the data obtained, horizontal gradient magnitude (HGM) and tilt angle 
map (TAM) techniques were used to investigate the locations of the target masses. The maxima contours 
of HGM and zero contours of TAM conform to borderlines of the mineralized structures. Also, the depths 
of the target masses were determined using the halve the horizontal distance between the 

 
contours 

of tilt angle. The positions of suggested boreholes were specified with differing depths, determined by 
TAM technique using magnetic data, between 20 to 30 meters. 

Keywords: Mineralized structures, magnetic data, edge detection, depth estimation. 

1. INTRODUCTION 
Magnetic anomaly is outcome of sum between geologic resources. [2] improved the horizontal derivation 
way to localize the flat lie of the intensity or magnetization verges. [3]  used horizontal gradient magnitude 
(HGM) and the analytical signal for commenting limits in gravity field. The tilt angle method (TAM) was 
suggested by [4] to guess the place magnetic source bodies. [8] improved the way in order that it might be 
implemented to values and proposed utilization sum horizontal derivation of the tilt angle as of a side finder. 
Many studies have been conducted in the literature to determine the edges and depths of target masses using 
HGM and TAM techniques [2], [4], [5].  

With this study, the edges and the depths of the locations that have high magnetization are determined using 
HGM and TAM techniques in an area in Gaziantep province, Turkey (Figure 1). To determine 
discontinuities, POTENSOFT software [1] was used for HGM and TAM edge and depth analysis. By 
applying the HGM and TAM techniques to the magnetic data, the edges and depths of the mineralized 
structures of the study area presenting the susceptibility difference in the shallow levels were tried to be 
displayed.  

2. GEOLOGICAL SETTING AND STUDY AREA 
Allochthonous rock units outcropping in the area are represented by rock assemblages that are located in the 
Maastrichtian in the region and have a complex sequence [7]. These units consist of Karadut and Koçali 
complexes which consist of generally serpentinite, volcanic rock, sandstone, siliceous shale, argillaceous 
limestone, radiolarite and foreign blocks and ophiolite which is overlying as tectonics these units. The 
autochthonous units are represented by a stack which is Maastrichtian - Lower Miocene aged. Geological 
study was carried out and the geologic chart of investigation field was composed (Figure 1). According to the 
geological map, there are alteration zones with east-west direction in north and central sections of field and 
are limestone units in the north part of the field. Serpentine structure was observed in the southeast part and 
schist structure was sighted in southwest section of investigation field. 

The aim of this study is horizontal and vertical positions exploration of the existing mineralized1 

of the area in Gaziantep province, Turkey (Figure 1). The exploration field has an about extent of 350 m N-S 
and 350 m E-W directions (Figure 1). 
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Fig. 1. The study area and geological draft plan of surveying field. 

3. METHODOLOGY 
The HGM technique, which was first proposed by [2], was used to determine the magnetization variation 
limits. The technique obviously depends on using horizontal derivatives of magnetic data. In the HGM 
anomaly map, high amplitude values correspond to the edges of the source bodies. Because high horizontal 
derivative values occur at these edges. On the other hand, using the TAM techniques, side identification and 
depth prediction of source bodies that have high density contrast or high magnetization contrast are 
performed. [8] enhanced this tilt angle technique. The tilt angle are constrained to number within the range 

 and . The tilt angle generates zero contour on the source sides and, thus, could be turned to 
monitor trunk line of sides [4]. It was deduced by [6] that halve the horizontal distance between the  values of tilt angle is the depth to resource. With this study, the edges and the depths of the locations that 
have high magnetization are determined using HGM and TAM techniques in an area in Gaziantep province, 
Turkey.  

3.1. Magnetic Data 

The area was partitioned by 36 west-east prolonging measurement lines. All lines have a long of 
350 m and stations were evenly distributed with 5 meters of frequencies. Before applying the 
HGM and TAM techniques, the RTP magnetic data were computed from the magnetic total field 
data. So, the influence of the sphere's circumferential magnetic field is diminished and a correct 
designation of the location of resources is provided by the RTP. The figure of RTP magnetic data 
is demonstrated in Figure 2. The N and SW section of investigation field is modified by dominant-
magnetic data locations.  

 
Fig. 2. The magnetic anomaly map converted RTP of the area. 
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3.2. Images of Results 

Figure 3 demonstrates plain shape of HGM and Figure 4 demonstrates plain shape of TAM 
showing outlines 0, 0, and 0 degrees. As specified in the method, the depth from the 
surface of the upper boundaries of these masses is calculated throughout the boundaries of sought 
mass by using the half length values of horizontal distances remaining among ±450 outlines of tilt 
angle in TAM image. The maxima contours of HGM and the zero contour of TAM present the 
positions of brief horizontal variance in magnetic anomaly of the materials. Half distance between 

0 outlines is utilized to determine the depths of the sides of target masses. As a result, found 
depths from the account are about 20 - 30 m.  

 

 
Fig. 3. HGM anomaly map obtained from Figure 2 (Red lines show the boundaries of the possible mineralized structures). 

 

 
Fig. 4. TAM anomaly map obtained from Figure 2. The dotted contour line represents the mass edges (The black lines 

represent the 0 contour lines). 

 

4. CONCLUSION 
Considering the anomaly maps, it is interpreted that the probable mineralized units in the study area are 
related to the altered zones. The position of high magnetic data sections are very important in respect to 
continuity and dissemination of mineralized structures in the investigation field. High magnetic field and low 
magnetic field values that are conform with the alteration zones and the other geological units are shown in 
the RTP magnetic anomaly map (Figures 2). It is considered that the high magnetic field anomalies are 
associated with the mineralized structures in about the north and central parts of investigation field. High 
values of HGM and the zero contour of TAM present the edge of existing mineralized structures that are in 
Figures 3 and 4. Calculated depth values with TAM technique using magnetic data are compatible with each 
other (20 - 30 meters).  
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Investigation of Discontinuities in and Around Bursa with Gravity 
Data 

A. Elmas 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü TR-61080 Trabzon, Türkiye 

Abstract 
In order to investigate the discontinuity boundaries in and around Bursa, firstly the average basement 
depth of the study area was calculated by taking the amplitude spectrum of the Bouguer gravity data. In 
order to display the boundaries of the units presenting the density difference in the basement rock levels, 
the total horizontal derivative values of the vertical derivative values of the gravity data obtained by 
using the bandpass filter from the Bouguer gravity data were mapped. Thus, the discontinuity map of the 
study area due to the density difference is presented. 

Keywords: Bursa province, first vertical derivative, structural discontinuity. 

Bursa İli ve Civarındaki Süreksizliklerin Gravite Verileriyle 
Araştırılması 

Özet  
Bursa ili ve civarında var olan süreksizlik sınırlarını araştırmak için öncelikle çalışma alanının temel 
kaya ortalama derinliği, Bouguer gravite verilerinin genlik spektrumu alınarak hesaplanmıştır. Temel 
kaya seviyelerindeki yoğunluk farkı sunan birimlerin sınırlarını görüntüleyebilmek için, Bouguer gravite 
verilerinden, bant geçişli süzgeç kullanılarak elde edilmiş gravite verilerinin düşey türev değerlerinin 
toplam yatay türev değerleri haritalanmıştır. Böylece, çalışma alanına ait, yoğunluk farkından 
kaynaklanan süreksizlik haritası sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bursa ili, birinci düşey türev, yapısal süreksizlik 

1. GİRİŞ 
Bursa ili ve civarı çok değişik kaya ve yapıların gözlendiği bir yöredir. Bu çeşitliliğin önemli bir nedeni, bu 
bölgede Mesozoyik sırasında Tetis okyanusu ile ayrılmış iki farklı kıtasal levhanın yer almış olmasıdır. Tetis 
okyanusu Geç Kretase'de kuzeye doğru dalma-batma ile yitilerek daralmaya başlamış ve Tersiyer'in 
başlangıcında kuzeydeki Sakarya kıtası ile güneydeki Anatolid-Torid bloku çarpışmıştır. Bu kıta-kıta 
çarpışması bölgede deformasyona ve Alpin orojenizine yol açmıştır [10]. Bu çalışmada, Bursa ili ve civarına 
ait Bouguer gravite verileri Dünya Gravite Haritası'ndan (WGM2012) [6] elde edilmiştir. 1 
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Şekil 1. Çalışma alanının aktif fay haritası [9]'den düzenlenerek alınmıştır.) 

 

Bölgedeki temel kaya topografyasının ortalama derinliği, Bouguer gravite verilerinin genlik spektrumu ile 
hesaplanmıştır. Temel kaya seviyelerinden kaynaklanan gravite değerleri, Bouguer gravite değerlerine bant 
geçişli süzgeç uygulayarak hesaplanmıştır. Bu işlemler POTENSOFT yazılımı [2] kullanılmıştır. Hesaplanan 
süzgeçlenmiş gravitenin düşey türev değerleri haritalanarak, temel kaya seviyelerindeki yoğunluk farkı sunan 
yapılar görüntülenmiştir. Bölgenin aktif fay haritası Şekil 1'de [9], Bouguer gravite haritası Şekil 2'de ve 
topografya haritası da Şekil 3’de görülmektedir [6]. Genelde, gravitenin düşük olduğu yerlerde topografya 
değerlerinin yüksek olduğu görülmektedir (Şelil 2 ve 3). 

 

 
Şekil 2. Çalışma alanının Bouguer gravite anomali haritası [6]. 

 

 
Şekil 3. Çalışma alanının topografya haritası [6]. 
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Bu çalışmada, bölgeye ait Bouguer gravite verilerinin genlik spektrumu alınarak çalışma alanının temel kaya 
topografyasının ortalama derinliği hesaplanmıştır. Sonra, bölgeye ait Bouguer gravite verilerinden bant 
geçişli süzgeç ile hesaplanan gravitenin düşey türevi kullanılarak, bölgenin temel kaya seviyelerindeki 
yoğunluk farkı sunan kütlelerin sınırları belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuçlar haritalanmıştır.  

2. YÖNTEM VE HESAPLAMALAR 
Bölgedeki temel kaya üst yüzey ortalama derinlik değeri, [5] geliştirdiği radyal ortalamalı genlik spektrum 
tekniğinden faydalanılarak bulunmuştur. Genlik spektrumu hesabı sonucu temel kaya topografyasına ait 
ortalama derinlik 5.3 km olarak bulunmuştur. İlk kez [7] tarafından tanıtılan ve düşey türev verilerine Formül 
1'deki gibi uygulanan [13] toplam yatay türev (TYT) tekniği, süreksizlik sınırlarını belirlemek için, bant 
geçişli gravite verilerine uygulanmıştır. Bu teknikte, yüksey değerli toplam yatay türev değerleri süreksizlik 
sınırları üzerinde toplanırlar. 

 

 
 

Bölgeye ait süzgeçlenmiş gravite ve süzgeçlenmiş gravitenin düşey türev değerleri hesaplandıktan sonra, 
yoğunluk farkı sunan süreksizlikler belirlenmeye çalışılmıştır. Bant geçişli süzgeç kullanılarak bulunan 
gravite anomali haritası Şekil 4'te verilmiştir. Bu gravite verilerinin birinci düşey türev değerleri 
hesaplanmıştır. Bulunan türev değerlerinin de toplam yatay türev anomali haritası hesaplanarak Şekil 5'te 
verilmiştir.  

 

 
Şekil 4. Çalışma alanına ait temel kaya seviyelerinden kaynaklanan gravite anomali haritası. 

 

 
Şekil 5. Çalışma alanında, yoğunluk farkından kaynaklanan süreksizlik haritası. 
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3. SONUÇLAR 
Çalışma alanında, temel kaya seviyelerinden kaynaklanan süreksizlik sınırları, hesaplanan türev verilerine 
toplam yatay türev tekniği uygulanarak belirlenmiştir ve sonuçlar haritalanmıştır. Çalışma alanının aktif fay 
haritasında, aktif faylar genellikle doğu batı doğrultuludur. Süreksizlik haritasında da bu fayların bazılarının 
yanı sıra yeni süreksizlikler de belirlenmiştir. Bu çalışmanın, büyük bir şehir olan Bursa ili için yapılacak 
olan sığ kabuk çalışmalarına ışık tutacağı düşünülmektedir. 
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Abstract 
This study deals with the application of different car-following models in cooperative adaptive control 
(CACC) design. Car-following models are an important part of traffic simulations wherein researchers 
have successfully analyzed the behavior of drivers with a preceding car. With the recent progress in 
vehicular communication systems, traffic vehicle capacity can be substantially increased using the CACC 
system. In this study, four different car-following models in the literature are compared for CACC design. 
The models are Gazis-Herman-Rothery Model, Optimal Velocity Model, Intelligent Driver Model, Full 
Velocity Difference Model. MATLAB/Simulink simulations are performed to compare the velocity and 
position patterns of the vehicles under different car-following models. Through simulation set-ups, it is 
shown that each car-following model presents advantages/disadvantages under simulated scenarios. 

Keywords: Car-following models, cooperative adaptive cruise control, traffic simulation. 

1. INTRODUCTION 
Car-following models have been deeply investigated in the last several decades [1], [2]. Many mathematical 
models have been developed in order to determine driver behaviors and in traffic flow. For example, Gazis-
Herman Rothery model (GHR) [3], optimal velocity model (OVM) [4], intelligent driver model (IDM) [5]. In 
addition to these car following models, various mathematical models have been developed by Helly (1959) [6], 
Wiedemann (1974) [7], and Gipps (1981) [8]. Car following models can be generally divided into five main 
types. These; stimulus-based, safety distance, desired measures, optimal velocity, and psycho-physical models. 
The acceleration of the following car in the stimulus-based car following models is determined by the driver's 
response to the speed and position difference of the car being followed [9]. The Gazis-Herman-Rothery (GHR) 
model is a stimulus-based car following model [3]. Safe distance car-following models, Reuschel (1950) and 
Pipes (1953) were the first pioneers to develop minimum safe distance models [1], [10]. In car following models 
based on safe distance, the speed of the following car is a function of the minimum safe distance from the car 
being followed. Desired states in car-following models are created according to a desired following distance or 
following speed of the driver in certain dimensions. The intelligent driver model (IDM) is one of the most 
widely used models using desired state variables [5]. Optimal speed vehicle following models are a function of 
an optimal speed based on the distance between the following vehicle and the preceding vehicle. The 
acceleration of the following vehicle changes according to the difference between the preceding vehicle's speed 
[11]. Psycho-physical vehicle tracking models are similar to stimulus-based vehicle tracking models. In other 
words, the followed car affects the movements of the following car. The behavior of the following driver 
changes according to the movements of the vehicle in front depending on the traffic situation [7].    In recent 
years, advanced vehicle control and safety systems have also been developed to model driver behaviors. An 
example of this is the Adaptive cruise control (ACC) system.  

Traffic oscillations in traffic not only increase the cost of driving but also environmental pollution. Adaptive 
cruise control and other similar systems try to mitigate driver behavior in order to eliminate potential dangers 
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in situations such as driver reaction time and misperception. The ACC system is a system that adjusts the speed 
of the vehicle by maintaining a safe distance between the preceding vehicle in front of it in the same lane [12], 
[13].  The distance between vehicles and relative speed are measured by sensors. With the help of this sensor, 
the ACC system detects the vehicle in the same lane. There is a speed controller in the ACC system, which 
controls the throttle and brake of a subject vehicle according to the data coming from the sensors [14], [15]. 
Fig. 1 shows a schematic representation of the ACC system. 

 
Fig. 1. A schematic presentation of the ACC system. 

With the developing communication technology, Cooperative Adaptive Cruise Control (CACC) has been 
developed based on the ACC system. CACC term is a car following system that can be used for more than one 
vehicle platooning, connected by vehicular communication. In the CACC system, there is a communication 
network between vehicles using vehicle-to-vehicle (V2V), a communication network with a traffic system via 
infrastructure-to-vehicle (I2V). Thanks to the V2V communication network, where state information between 
vehicles can be transmitted. On the other hand, in the I2V communication network, information about the traffic 
and road speed recommendations is transmitted to the vehicles. One or both V2V and I2V communication 
networks can be implemented in CACC systems [16], [17], [18]. Fig. 2 shows a schematic representation of 
the CACC system. Notice that state information between vehicles is exchanged using V2V communication 
network. 

 
Fig. 2. A schematic presentation of the CACC system.  

 

This study aims to contribute the intelligent transport systems using car-following models on highway traffic. 
Formally, the contributions are twofold. Firstly, incorporating new vehicular communication technology the 
application of widely-used car-following models is extensively studied for possible application in the CACC 
system. Secondly, a set of simulation experiments are carried out with respect to different platoon sizes to verify 
the effectiveness of the designs in possible real-world driving scenarios.  

This paper is structured as follows. Section 2 gives several car-following models, commonly used in the 
literature. Section 3 introduces the comparisons of car-following models, an extensive discussion is provided 
in Section 4. Lastly, conclusions are drawn in Section 5.  

2. CAR-FOLLOWING MODELS 
Vehicle following models is derived according to driving behaviors such as maintaining a safe distance between 
the leader and the following vehicle, adjusting the speed of the following vehicle according to the leading 
vehicle, real and comfortable acceleration, and braking distance [19]. Although the movements of the following 
vehicle in car following models are usually determined by the acceleration of the following vehicle, in some 
models the speed of the follower is determined [8]. The illustration in Figure 3 is used to define state variables 
associated with car-following models. 
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Fig. 3. Notations used in car-following model derivations.  

2.1. Gazis-Herman-Rothery (GHR) Model 
The GHR model, also known as the General Motors (GM) model, is a stimulus-based vehicle following model, 
dating back to the 1950s [3]. GHR model, the acceleration of the following vehicle is proportional to the speed 
of the following vehicle and the distance between the following vehicle and the leader vehicle [20]. According 
to the GHR model, the acceleration of the 𝑛𝑛th car at time t is calculated according to Eq. (1) [3]. 

 
�̈�𝑥𝑛𝑛(𝑡𝑡) = 𝑐𝑐�̇�𝑥𝑛𝑛𝑚𝑚(𝑡𝑡). ∆�̇�𝑥(𝑡𝑡−𝑇𝑇)

∆𝑥𝑥𝑙𝑙(𝑡𝑡−𝑇𝑇)
                                                                                                                             (1) 

 
where �̈�𝑥𝑛𝑛 is the acceleration of the 𝑛𝑛th car, �̇�𝑥𝑛𝑛 is the speed of the  𝑛𝑛th car, 𝑥𝑥𝑛𝑛 is  the position of the 𝑛𝑛th car, ∆�̇�𝑥 
is the speed difference between the following car and the preceding vehicle, ∆𝑥𝑥 is the distance between the 
following car and the preceding car, 𝑇𝑇 the car's reaction time, 𝑐𝑐,  𝑚𝑚, 𝑙𝑙 are constants. 

2.2. Optimal Velocity Model 
Optimal Velocity Model (OVM) is a dynamic equation-based car-following model developed by Bando, 
Hasebe, Nakayama, and Shibata in 1955. According to the OVM model, the movement of the car is controlled 
by an optimal speed. Therefore, in the OVM model, the acceleration of the vehicle is calculated based on the 
difference between the optimal speed and the speed of the vehicle. According to the OVM model, the 
acceleration of the 𝑛𝑛th vehicle at time t is defined by the formulas below [4]. 

�̈�𝑥𝑛𝑛(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘�𝑉𝑉�∆𝑥𝑥𝑛𝑛(𝑡𝑡)� − ∆�̇�𝑥(𝑡𝑡)�                                                                                                                                          (2) 
 

∆𝑥𝑥𝑛𝑛(𝑡𝑡) = 𝑥𝑥𝑛𝑛−1(𝑡𝑡) − 𝑥𝑥𝑛𝑛(𝑡𝑡)                                                                                                                                               (3) 
 
𝑉𝑉(∆𝑥𝑥𝑛𝑛) =  𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2. tanh [𝐶𝐶1(∆𝑥𝑥 − 𝑙𝑙𝑐𝑐) − 𝐶𝐶2]                                                                                                                 (4) 
 
where �̈�𝑥𝑛𝑛 is the acceleration of the 𝑛𝑛th car, �̇�𝑥𝑛𝑛 is the speed of the  𝑛𝑛th car, 𝑥𝑥𝑛𝑛 is  the position of the 𝑛𝑛th car, ∆�̇�𝑥 
is the speed difference between the following car and the followed vehicle, ∆𝑥𝑥 is the distance between the 
following car and the followed car, 𝑉𝑉(∆𝑥𝑥𝑛𝑛) is the optimal speed function of the 𝑛𝑛th car, 𝑙𝑙𝑐𝑐 is the car 
length, 𝑉𝑉1, 𝑉𝑉2 independent variables, 𝐶𝐶1, 𝐶𝐶2 are constants. 

2.3. Intelligent Driver Model 
The Intelligent driver model (IDM) was developed in 2000 by Treiber, Hennecke, and Helbing. IDM is a model 
close to driver behavior and easy to calibrate. IDM is a model that can change depending on the dynamics of 
the car according to the experimental data. According to the IDM model, the acceleration of the following car 
varies depending on the distance and speed from the followed car. According to the IDM model, the 
acceleration of the 𝑛𝑛th car at time t is defined by the formulas below [5]. 

�̈�𝑥𝑛𝑛(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎 �1 − ��̇�𝑥𝑛𝑛
�̇�𝑥0
�
𝛿𝛿
− �𝑠𝑠

∗(�̇�𝑥𝑛𝑛,∆�̇�𝑥𝑛𝑛)
𝑠𝑠𝑛𝑛

�
2
�                                                                                                                                           (5) 

 
𝑠𝑠∗(�̇�𝑥𝑛𝑛,∆�̇�𝑥𝑛𝑛) = 𝑠𝑠0 + 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 �0, (�̇�𝑥𝑛𝑛𝑇𝑇 + �̇�𝑥𝑛𝑛∆�̇�𝑥𝑛𝑛

2√𝑎𝑎𝑎𝑎
)�                                                                                                                            (6) 

𝑠𝑠𝑛𝑛 = ∆𝑥𝑥𝑛𝑛 − 𝐿𝐿𝑛𝑛                                                                                                                                                                    (7) 
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where �̈�𝑥𝑛𝑛 is the acceleration of the 𝑛𝑛th car, �̇�𝑥𝑛𝑛 is the speed of the  𝑛𝑛th car, 𝑥𝑥𝑛𝑛 is  the position of the 𝑛𝑛th car, ∆�̇�𝑥 
is the speed difference between the following car and the followed vehicle, ∆𝑥𝑥 is the distance between the 
following car and the followed car, �̇�𝑥0 is the car’s speed in free traffic, 𝑎𝑎 is the car's maximum acceleration,  𝑏𝑏 
is the car's maximum deceleration,  𝑇𝑇 is the car safety time interval, 𝑙𝑙𝑛𝑛 car length. 

2.4. Full Velocity Difference Model 
The full velocity difference (FVD) model was developed in 2000 by Jiang and others, which is a vehicle 
tracking model based on the OVM models. According to the FVD model, the acceleration of the 𝑛𝑛th vehicle at 
time t is defined by the formulas below [21]. 

�̈�𝑥𝑛𝑛(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘�𝑉𝑉�∆𝑥𝑥𝑛𝑛(𝑡𝑡)� − ∆�̇�𝑥(𝑡𝑡)� + 𝜆𝜆Δ𝑣𝑣𝑛𝑛(𝑡𝑡)                                                                                                                    (8) 
 
𝑉𝑉(∆𝑥𝑥𝑛𝑛) =  𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2. tanh[𝐶𝐶1(∆𝑥𝑥 − 𝑙𝑙𝑐𝑐) − 𝐶𝐶2]                                                                                                                 (9) 

 
where �̈�𝑥𝑛𝑛 is the acceleration of the 𝑛𝑛th car, �̇�𝑥𝑛𝑛 is the speed of the  𝑛𝑛th car, 𝑥𝑥𝑛𝑛 is  the position of the 𝑛𝑛th car, ∆�̇�𝑥 
is the speed difference between the following car and the followed vehicle, ∆𝑥𝑥 is the distance between the 
following car and the followed car, 𝑉𝑉(∆𝑥𝑥𝑛𝑛) is the optimal speed function of the 𝑛𝑛th car, 𝑙𝑙𝑐𝑐 is the car length,  𝜆𝜆  
is the sensitivity coefficient,  𝑉𝑉1, 𝑉𝑉2 are  independent variables, 𝐶𝐶1, 𝐶𝐶2 are constants. 

 

𝜆𝜆 = �
𝑎𝑎:  𝑠𝑠 ≤  𝑠𝑠𝑐𝑐
𝑏𝑏:  𝑠𝑠 > 𝑠𝑠𝑐𝑐

                                                                                                                                                     (10) 

 
where 𝑠𝑠 are the inter-car distance, 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑠𝑠𝑐𝑐 are constants. 

3. COMPARISON OF CAR FOLLOWING MODELS 
In this section, a set of simulations are carried out to examine and compare the behaviors of the GHR, OVM, 
IDM, and FVD car following models in different applications of cooperative adaptive cruise control. 
MATLAB/Simulink model of the designated scenarios is built wherein double-vehicles and ten-vehicles cases 
have been extensively studied. We assume single-lane traffic with each vehicle is in the car-following model. 
Further, there are no passing/overtaking, as well as no pedestrians, exist in the scenarios. 

Since longitudinal spacing is important from the safety point in traffic, considering a simulation model that 
vehicles’ interactions are analyzed. In order to illustrate and compare the performance of car-following models 
utilized in the simulations, first, a simulation is created by setting up a scenario with two vehicles scenario 
under four car-following models. Then, a scenario of cooperative vehicle platoon control of ten vehicles moving 
at certain speeds is analyzed. The vehicular communication network is a key component in this scenario in 
which the state information is exchanged through. The values of the parameters used in the four car following 
models are shown in Table 1. Values found in the literature were used for these parameters [21], [22]. The main 
aim of this comparative study is not to state how good a car-following model is. We target at explaining the 
essential properties of the models under designated traffic simulations. 

Table I. The values of the parameters used in the vehicle following models. 

Model Parameter and values 

GHR (𝑐𝑐,  𝑚𝑚, 𝑙𝑙) = (125,0.2,1.6)  

OVM (𝑉𝑉1, 𝑉𝑉2, 𝐶𝐶1, 𝐶𝐶2,  𝑘𝑘,  𝑙𝑙𝑐𝑐) = (6.75, 7.91, 0.13, 1.57, 0.86, 5) 

IDM ( �̇�𝑥0, 𝛿𝛿, 𝑎𝑎,  𝑏𝑏, 𝑙𝑙𝑐𝑐,  𝑇𝑇, 𝑠𝑠0) = (30, 4, 1, 1.5, 1.6, 2, 5) 

FVD (𝑉𝑉1, 𝑉𝑉2, 𝐶𝐶1, 𝐶𝐶2,  𝑘𝑘,  𝑙𝑙𝑐𝑐,  𝜆𝜆) = (6.75, 7.91, 0.13, 1.57, 0.86, 5, 0.5) 

 

3.1.  Double-Vehicles Simulation 
In this section, a simulation is performed by forming a double vehicles scenario where we compare the GHR, 
OVM, IDM and FVD car following models. In this simulation, there is a leader vehicle with an initial speed of 
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10 m/s and a follower vehicle whose position is initially at 50 m. Afterward, the speed of the lead car is reduced 
to 0 m/s and remains constant for a period of time. Then, the speed of the lead car increases back to 10 m/s. 
The main objective is to provide a useful source of information testing at different vehicle velocities. To this 
end, we can observe the acceleration and deceleration profiles of the four car-following models. The behavioral 
differences between the four car-following models are illustrated in Figs. 4-5.  

 
Fig. 4. Comparison of speed profiles using GHR, OVM, IDM and FVD car following models. 

According to the obtained simulation results, the velocity profiles of the follower vehicle using GHR, OVM, 
IDM, and FVD car following models are shown in Fig. 4. As observed, the speed of the lead car in the initial 
condition is 10 m/s. Then, the speed of the leading car drops to 0 m/s around the 50th second and remains 
constant for 20 seconds. Then its speed becomes 10 m/s again. When the speed profiles of the follower cars are 
observed for GHR, OVM, IDM, and FVD car-following models, OVM exhibits a bigger overshoot than others. 
It is seen that the OVM follower car suddenly accelerates to an unrealistic speed. This is directly related to the 
energy consumption associated with acceleration requested by the driver. Even though IDM and FVD present 
less oscillator behavior while reaching the equilibrium state, their reactions are not desirable at the transient 
state. However, GHR presents a good performance, meaning that the follower vehicle reacts almost exactly as 
the leader. Ignoring the speed oscillations, it is clearly observed that the follower reaches to equilibrium state 
at steady-state.   

The position profiles of the follower vehicle are examined using GHR, OVM, IDM, and FVD vehicle following 
models Fig. 5, it is seen that the distance between the leader vehicle and the GHR, OVM, IDM, and FVD 
follower car is at 50 m, 20 m, 23 m and 20 m, respectively. 
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Fig. 5. Comparison of position profiles using GHR, OVM, IDM and FVD vehicle car-following models. 

3.2. Ten-Vehicles Platoon System Simulation 
In this section, a ten-car simulation is conducted to examine the behaviors of GHR, OVM, IDM, and FVD car 
following models. This simulation consists of a leader vehicle with an initial speed of 10 m/s and nine following 
vehicles. The performance of the proposed car-following models is tested next. The desired target speed of the 
follower vehicles is the pre-determined lead vehicle speed. The initial distance between vehicles is 50 m. 
Similar to the previous scenario, the speed of the lead car is reduced to 0 m/s and remains constant for a period 
of time. Then, the speed of the lead car increases to 10 m/s. According to the simulation results obtained for 
the system, the speed and distance gap trajectories present that the car-following model-based platoon system 
can reach to the desired speed and obtain a safe longitudinal distance among all vehicles, shown in Figs. 6-7. 
From what we observe that OVM and FVD present large overshoots, meaning that the following vehicles have 
high speed fluctuations compared to their preceding vehicles. Even though IDM fewer speed fluctuations, 
performance among all vehicles within the platoon is not acceptable in terms of energy consumption and safety. 
However, GHR demonstrates better stability, comfort, and safety under the presented traffic condition with 
almost no oscillations. It can be concluded that GHR is able to function normally under a wide range of speeds. 
As we can see from Fig. 7, position patterns of the follower vehicles are quite aligned during driving for GHR, 
whereas the deterioration of safe gap trajectories exists in OVM, IDM, and FVD car-following models. 
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Fig. 6. Comparison of speed profiles of platooning using GHR, OVM, IDM and FVD car-following models. 

 
Fig. 7. Comparison of position profiles platooning using GHR, OVM, IDM and FVD car-following models. 

4. RESULTS 
In this study, we have described and compared the car-following models utilized in the traffic simulations. 
Namely, Gazis-Herman-Rothery (GHR) Model, Optimal Velocity Model (OVM), Intelligent Driver Model 
(IDM), Full Velocity Difference (FVD) Model are used to obtain desirable properties under different traffic 
scenarios. Based on commonly used parameter settings of the models, MATLAB/Simulink is used to perform 
simulations to observe the speed and position dynamic evolution of the vehicles. To this end, a double-vehicles 
traffic scenario and a ten-vehicles platoon system are simulation based on the mention car-following models. 
It is observed that transient and steady-state characteristics of these models vary. This can be due to the 
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parameters used in the simulations as well as characteristics behavior of the model. According to the simulation 
results obtained for two cases, the speed and distance gap trajectories by OVM, IDM, and FVD present 
significant oscillations from the target speed and desired longitudinal distance. From GHR model, it is 
concluded that that the most suitable model among these four car-following models for applications of 
cooperative adaptive cruise control. 
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Abstract 
In the past, nuclear disasters had harmful effect on environmental life due to the ionizing radiation. This 
type of radiation has high LET (Linear Energy Transfer) values and so they can give rise to fatal injury 
for prolonged exposure. Convenient radiation shielding materials are inconvenient resulting from toxic 
effects at high temperatures, lower corrosion resistance and high costs. 

In this paper, inspired by the fact that water is a good neutron absorber material, new radiation shielding 
material was developed with the addition of chemical compounds containing C, H and O and also barium 
sulfate to provide gamma absorption.  

Transmission rate, half value layer, tenth value layer, mean free paths and radiation protection efficiency 
values were compared with each other and the best neutron absorber material was determined. 

Keywords: Neutron shielding, castor oil, glycerine, composites. 

1. INTRODUCTION 
Neutrons classifying as the ionizing radiation type are used in many areas such as nuclear power plants, 
imaging technologies and activation analysis. These high energy particles, which have harmful effects on 
human health and environment, interact only with the nucleus of the atom. After the neutron chain reactions 
are completed, the final product is not stable yet and so it will emit gamma radiation to become more stable. 
It should be noted that in order to develop a good radiation shielding material, a broad spectrum absorption 
capability is needed. The studies about radiation shielding materials are getting more importance due to the 
seeking an alternative to the conventional shielding materials. A silicon based composite material has been 
developed including three layer in which hexagonal boron nitride, boron oxide and bismuth (III) oxide have 
doped in each layer. Owing to effective absorbing capability of boron for thermal neutrons, composites 
containing silicon rubber and hexagonal boron nitride were investigated. Nine kinds of composites including 
different contents were produced with equivalent thickness of lead. The mechanical, thermal and thermal 
neutron absorption tests were carried out. According to the results, it was observed that the absorption rate 
was decreased by the increment percent of boron from 10% to 30% [1]. Unsaturated polyester composites 
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with different concentrations of lead monoxide and 5% nanoclay have been produced and reported to be 
suitable for absorbing only low-energy gamma radiation [2]. Szaibelyite is a raw material of borax and boric 
acid and a novel neutron shielding material has been developed with the combination of Szaibelyite and 
epoxy-resin in which the shielding capability is improved [3]. An elastomer based material was developed in 
which higher decomposition temperature was obtained. According to the results of the study, higher rate of 
fast neutron shielding was reported by adding Fe, Gd and Sm [4].  New type polymer composites were 
produced by using high density polyethylene and lead oxide nanoparticles in powder form and bulk form. 
Lead oxides were used as a filler material. The composites were irradiated with point sources with 241Am, 
133Ba, 137Cs and 60Co for investigating gamma absorption capabilities [5]. In order to examine the changes in 
the structure of the material against nuclear reactor radiation, 10B element filled siloxane-based polymer 
materials were studied. In order to produce a material that could be used as a neutron shield, highly filled 
poly-siloxane polymers were synthesized. Carbon nanofiber was added to improve the mechanical properties 
as well as to improve the neutron absorption properties [6]. A novel neutron shielding material was design by 
using 20.4% amorphous boron and 20.9% hexagonal boron nitride. The shielding properties of thermal 
neutrons were compared with undoped polyurethane foils [7]. In other study, it was emphasized that boron 
carbide doped polyurethane composites was better for the absorption of thermal neutrons [8]. 

Due to the toxic effects of lead and lower thermal properties of concrete, the scientist motivated for the 
production of a new generation shielding materials defined inexpensive, easily prepared and light. The 
polyurethane composite materials have higher thermal and mechanical strength compared to lead and 
concrete as well as meeting above-mentioned criterion. In this study, three different thermoset composites 
were produced for investigating neutron shielding capability. The barium sulfate content was fixed for each 
material and the shielding parameters were analyzed according to the castor oil and glycerine content of the 
materials.  

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Sample Preparation 
The produced polyurethane thermosets were composed of barium sulfate, NBR, 4,4-diphenylmethane 
diisocyanate (MDI), castor oil and glycerine. The samples were prepared by mixing the contents into a 
mechanical stirrer at 80 rpm for 8 minutes. After 10 minutes, the gelation started at room temperature. 
Composites with a certain isocyanate index were prepared according to the additive ratios of glycerine and 
castor oil for the enhancement of thermal neutron shielding properties. The thermoset composites were 
poured into the silicone molds and cured at room temperature for 72 hours to complete the reaction. The 
content of thermosets and the transmission ratio of thermal neutrons were submitted in Table I.  

Table I. The contents and transmission ratio of polyurethane thermoset composites 

Thermosets Contents Diameter (cm) Counts (cps) I/I0 

9 

Glycerine=2.13 g 
Castor oil=30 g 
BaSO4 (%50 by weight) 
MDI=22.70 g 

6 112.4 0.257 

9i 

Glycerine=2.13 g 
Castor oil=30 g 
BaSO4 (%50 by weight) 
MDI=22.70 g 
NBR=5.5 g 

6 131.5 0.300 

13 

Glycerine=3.2 g 
Castor oil=15 g 
BaSO4 (%50 by weight) 
MDI=21.44 g 

6 167.1 0.382 

I0 --- --- 437.2 1.000 

2.2. Neutron Transmission Experiments 
For neutron transmission experiments, 239Pu-Be Neutron Howitzer have been used as a neutron source with 
the activity of 2 Ci. The thermal neutrons were obtained by slowing fast neutrons using paraffin wax and the 
polymer composites were exposed to the thermal neutrons. The transmitted neutrons were detected by 
PM1401K model detector in which He-3 detector included [9]. The transmitted rates of neutrons (I/I0) were 
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determined by using the results of transmission measurements repeated three times. The expression between 
the attenuated neutrons and the thickness of the materials is interpreted by the following relation. 

xteII Σ−= 0                        (1) 

A plot of the transmission ratio (I/I0) versus the thickness of the material was performed for the calculation of 
the total macroscopic cross-section values (Σt). Also half value layer, tenth value layer, mean free path values 
were determined for the determination of neutron absorption capabilities of composites. These absorption 
parameters were calculated by using following relations: 

tHVL Σ= 2ln                       (2) 

tTVL Σ= 10ln                       (3) 

tMFP Σ=1                        (4) 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Neutron Absorption Measurements 
Barium sulfate is frequently used in heavy concrete owing to its electromagnetic radiation absorption feature. 
In this study, the weight percent of barium sulfate content was fixed and included to the thermosets as a filler 
material. The neutron transmission ratios for different composites were determined and plotted versus 
different thickness of each thermoset composites (Fig. 1) and the thermoset composites were designated as 9, 
9i and 13.  
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                  Fig. 1. The transmission rates versus thickness of thermoset composites 

Total macroscopic mass cross-sections for thermal neutrons were determined by dividing of macroscopic 
cross-sections to the density of materials. Fig. 2 shows total macroscopic mass cross-section values for 
thermoset composites with different castor oil, glycerine and NBR content. According to this figure, it was 
determined that material number 9 had higher neutron shielding properties. Thermosets defined as 9 and 9i 
include the same glycerine, castor oil, barium sulfate and MDI content but in addition 9i includes 5.5 g NBR.  

When the 9 and 9i samples are compared, it will be seen that the inclusion of NBR decreases the total 
macroscopic mass cross-section. It is thought that the reason why total macroscopic mass cross-section is 
lower for 9i than 9 is not the chemical structure of liquid NBR. It may be the effects on the structure of the 
material after the thermoset material is produced.  
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Thermoset 13 has lower castor oil but higher glycerine content compared to 9 and 9i. It can be deduced that 
castor oil content has a significant effect on the calculated parameters. Although, the neutron interaction 
probability of the elements with low atomic number is higher than the elements with high atomic number, the 
interfacial bonding between the filler material and the polymer matrix will also change the calculated 
shielding parameters. The decrement of castor oil content may decrease the interfacial bonding mechanism 
for produced polyurethane thermoset composites. And so total macroscopic mass cross-section may be 
affected by the interfacial bonding.   
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                  Fig. 2. Total macroscopic mass cross-sections of thermosets 

The same tendency can be observed from Figs. 3 and 4. HVL (half value layer), TVL (tenth value layer) and 
MFP (mean free path) explain the penetration ability of neutrons that give information about the density of 
the composites in which lower values are obtained for denser material. The density of the composites or the 
interfacial bonding mechanism between the filler content and the polymer matrix will affect the thermal 
neutron interaction process. The perfect interfacial bonding is probable by good dispersion of filler content 
(barium sulfate). On the contrary, the filler content will act as an impurity in the case of bad dispersion.   
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                  Fig. 3. Half value, tenth value layers and mean free paths of materials 
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                  Fig. 4. The radiation protection efficiency of thermoset composites for thermal neutrons 

3.2. SEM Analysis 
The foam diameters were determined by using cross-sectional SEM (Thermo Fisher Scientific (FEI) Apreo S 
LoVac) images of composites. The barium sulfate is a nucleation agent and no blowing agent was used 
throughout the studies. Figs. 5(a˗c) show the SEM micrographs of shielding materials. The dark grey areas 
are originated from the cross-cutting of composites for analysis. The dark points are originated from CO2 gas 
outlet after the reaction between castor oil and isocyanate (MDI).  
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Fig. 5. SEM micrographs of shielding materials a)9, b)9i, c)13 

The SEM micrographs were also backed up the results of neutron transmission experiment. According to the 
results, wider foam diameters were observed in which the worst neutron transmission results were observed. 
This may be due to the dispersion mechanism of filler content or nucleation agent.  

4. CONCLUTIONS 
In this study, three different polyurethane thermoset composites were produced and investigated the thermal 
neutron shielding mechanism according to the glycerine and castor oil content. It was found that castor oil 
had a significant effect on the shielding mechanism. The obtained results were explained by the interfacial 
bonding mechanism and dispersion of filler content throughout the structure.  
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Abstract 
It is generally known that conventional materials have disadvantageous due to high cost and toxic effects 
and so there is a need for the development of low cost and environmentally friendly shielding materials. 
In this study, new type neutron shielding composites were prepared by using different concentrations of 
barium sulfate. To achieve the neutron shielding characteristics, the neutron transmission experiments 
were carried out. Using the transmission ratio, half value layer, tenth value layer, mean free path and 
radiation protection efficiency values were compared with the barium sulfate un-doped equivalents. 

The radiation shielding materials should also be superior mechanical and structural properties. Apart 
from the investigation radiation characteristics, cell size and the mechanical properties were investigated 
and the results were shared.  

Keywords: Neutron shielding, barium sulfate, composites. 

1. INTRODUCTION 
The developments in radiation science and technology, used from medicine to the energy sector, have led to 
the improvement of radiation shielding materials for protecting environment against the harmful effects. X-
rays, gamma rays and neutrons are classified as ionizing radiation and generally used in imaging 
technologies, radiation therapy, activation analysis and nuclear power plants. The protection of human being 
and so the environment from the ionized type of radiation can be possible with the shielding materials. The 
radiation shielding materials supply the attenuation of energy and flux of incident radiation to a safety level. 
However, improving the radiation absorption properties of such shielding materials is not sufficient. There 
are certain issues that need to be considered in the development process. The absorption of secondary 
radiation is an another point to be considered. For example, boron doped concrete or other materials will emit 
gamma rays as a secondary radiation due to the interaction mechanism of boron with neutron [1]. A high 
atomic number element should be doped to the material to overcome the secondary radiation. Especially in 
nuclear technology, heavy concrete, steel and aluminum is generally used in nuclear technology and the 
disadvantages such as micro-cracks, corrosion, higher cost, toxic effects, lower thermal and mechanical 
resistance motivated the scientist to improve a novel shielding material.  
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In future, rigid and flexible polymer composites have the potential to be used as an alternative to conventional 
radiation shielding materials owing to their low cost and environmentally friendly properties. This type of 
materials has non-toxic and lightweight nature. Due to the excellent neutron interaction mechanism of water, 
it will enable polymer composites to be defined as good neutron absorber materials in the future. However, it 
can be developed as a protective material against secondary radiation by doping elements with high atomic 
number. The absorption of secondary radiation was achieved by doping barite to the cement composites [2-4]. 
But the barite or barium sulfate addition can aggravate the mechanical strength of concretes due to the sulfate 
content.  Barium sulfate addition can be defined as a good γ-ray absorber but it is not suitable for the 
increment of the mechanical strength of concrete material. And also, the results of physico-mechanical and 
radiation attenuation properties of serpentine-based composites indicated that a higher porosity rate than its 
hematite and barite-doped equivalent. 25% hematite and 50% barite mixed concretes showed the highest 
thermal neutron and γ-ray absorption respectively, but in verse the mechanical strength of the concretes was 
deteriorated [5]. According to the results of cross-linked unsaturated polyester/barite and Epoxy/barite 
composites, good attenuation of neutron and gamma rays were achieved due to the density provided by the 
filler material. The mechanical tests, thermal properties and electrical conductivity of studied composites 
showed reasonable properties for possible applications as electrical encapsulated materials and radiation 
emitting devices [6]. The effect of kaolin addition to the polyurethane foams was investigated for the thermal 
conductivities of the material and a slight increase was observed with the addition of kaolin [7].  

Neutron radiation is the most hazardous type of radiation due to high linear energy transfer values. The 
serious radiobiological effects can cause to the negative results for living life such as DNA damage or 
carcinogenesis. And so, for the protection of radiation damage, the interaction mechanism should be 
understood [8]. It is generally known that neutrons have no electric charge and they can pass through the 
electron clouds in atom without any interaction. They can only interact with the nuclei of the atom according 
to the law of conservation of momentum and energy. The mass of the target nucleus should be almost equal 
to the mass of the neutron such as hydrogen. Especially the different type of polymers is defined as a good 
neutron absorbers owing to hydrogen content. But the ionizing radiation is not just only neutrons and the 
shielding materials should be designed for absorbing the X-rays and gamma photons. Other advantageous 
case of the polymer materials is the lightweight property and their excellent durability over neutron 
irradiation. To obtain a multifunctional radiation absorber material, the mechanical strength, thermal 
properties and the absorption capability of secondary radiation will become more important. The production 
of multifunctional material can be possible using fillers. A thermosetting composite was produced by using 
epoxy resin and gadolinium (Gd-MOF composites) and high thermal neutron shielding ability and good 
mechanical strength were obtained compared to the neat epoxy resin. And also, it is worth noting that the 
thermal properties of this type of the composites can be improved by adding more filler to the material [9].  

In this study, the authors were produced new type of composites including barium sulfate. Due to the negative 
effects of barium sulfate in concretes, it was desired to improve a new type polymer composite for thermal 
neutron shielding with high thermal resistance and good mechanical strength. Opposite to the results of Gd 
doped MOF composites, it was obtained that the strength of the material and the thermal neutron shielding 
ability decreased by the increment of barium sulfate content. The obtained results were explained by the 
neutron interaction mechanism and the foam structure of the composites.  

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Sample Preparation 
The same sample preparation method was applied as in our previous study [10]. Castor oil based polyol with 
a hydroxyl number of 160 (Kısan Agro Product) and diphenylmethane 4,4’-diisocyante with NCO content of 
31% were obtained from SET Chemical (Istanbul, TURKEY). Silicon surfactant (Niax L-626) used to reduce 
the surface energy to give a fine and small cell, and gelling catalyst (Dabco-33-LV) were provided by Air 
Products (Dallas, TX, USA) and used as received. PEG-300 (hydroxyl number = 356-394, Mn = 280-320 
g/mol) was used for chain extender and provided by Tekkim (Istanbul, Turkey).  

Polyol, surfactant, gelling catalyst, barium sulfate, and optional additives were weighted into a 1 L HDPE cup 
and mixed at 2200 rpm for 15 s using a IsoLab mechanical stirrer. The pre-weighed MDI was added, and the 
mixture was stirred again at 2200 rpm for an additional 10 s and the reacting PU was then transferred to the 
reaction vessel and was cured at room temperature for 48 h. The NCO index was fixed at 1.00. Four types of 
polymer composites were synthesized with different barium sulfate content.  

2.2. Neutron Transmission Experiments 
For neutron transmission experiments, 239Pu-Be Neutron Howitzer have been used as a neutron source with 
the activity of 2 Ci. The thermal neutrons were obtained by slowing fast neutrons using paraffin wax and the 
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polymer composites were exposed to the thermal neutrons. The transmitted neutrons were detected by 
PM1401K model detector in which He-3 detector included [11]. The transmitted rates of neutrons (I/I0) were 
determined by using the results of transmission measurements repeated three times. The expression between 
the attenuated neutrons and the thickness of the materials is interpreted by the following relation. 

xteII Σ−= 0                        (1) 

A plot of the transmission ratio (I/I0) versus the thickness of the material was performed for the calculation of 
the total macroscopic cross-section values (Σt). Also half value layer, tenth value layer, mean free path values 
were determined for the determination of neutron absorption capabilities of composites. These absorption 
parameters were calculated by using following relations: 

tHVL Σ= 2ln                       (2) 

tTVL Σ= 10ln                       (3) 

tMFP Σ=1                        (4) 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
Total macroscopic cross-sections were determined by plotting the transmission ratio versus thickness of 
composites but for thick materials, the determined values cannot be enough for explaining the neutron 
absorption capability. For this reason, total macroscopic mass cross-section values should be determined due 
to the different density of composites. Apart from the neutron shielding ability, the mechanical strength, 
structural analysis and the thermal properties were determined as explained under different subtitles.  

3.1. Neutron Absorption Measurements 

The neutron transmission ratios for different composites were determined and plotted versus different 
thickness of each composite (Fig. 1). In our previous study, the neutron shielding properties of polyurethane 
foams with different concentration of PEG 300 were investigated. In this study, PEG 300 values were kept 
constant for all composites but barium sulfate values were changed. The composites were designated as K7, 
K11, K15 and K19 containing 10%, 20%, 30% and 40% barite respectively. Polyurethane foam K1 with the 
same of PEG 300 was prepared for the compare of barium sulfate addition.  
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                  Fig. 1. The transmission rates versus thickness of shielding materials 
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Total macroscopic mass cross-sections for thermal neutrons were determined by dividing of macroscopic 
cross-sections to the density of materials. Fig. 2 shows total macroscopic mass cross-section values for 
barium sulfate doped (from K7 to K19) composites and undoped (K1) polyurethane foam. According to this 
figure, K7 composite containing 10% barite has the highest total mass cross-section and the increment of 
BaSO4 content decrease Σm value.  
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                  Fig. 2. Total macroscopic mass cross-sections of materials 

The fact that K7 material has better neutron interaction value compared to polyurethane foam can be 
explained by the density increment. However, more barite addition worsens the total macroscopic mass cross-
sections. The reason of this result can be expressed as the decreasing concentrations of low-atomic-number 
elements. The other reason can be explained by using the total macroscopic cross-section values versus 
different neutron energies. Fig. 3 is plotted by using XSplot software program [12].  

 
 

Fig. 3. Total macroscopic cross-sections of BaSO4 for different neutron energies 
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This figure explains that barium sulfate has lower total macroscopic cross-section values at thermal neutron 
energy region but it can possess high shielding ability at fast neutron energies.  

Another interesting result is that there is no relationship between the barium sulfate concentration and MFP 
(mean free path), HVL (half value layer) and TVL (tenth value layer) values. It can be seen from Fig.4 that 
there is an irregular change in the measured values with the increment of barium sulfate. In the radiation 
protection context, HVL, TVL and MFP explain the penetration ability of neutrons. Also, these parameters 
give information about the density of the composites in which lower values are obtained for denser material. 
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                  Fig. 4. Half value, tenth value layers and mean free paths of materials 

K7 composite includes 10% barium sulfate and it has the lowest HVL, TVL and MFP values. This result can 
be explained by using the densities and foam diameters. The concentration distribution of barium sulfate, 
density, average foam diameter, compressive strength and Young Modulus of neutron shielding materials 
were shown as Table I. According to Table I, it can be seen that the density of materials changes according to 
the average foam diameter and the maximum mechanical strength is obtained for K7 material. 

Table I. Barium sulphate content, density, average foam diameter, compressive strength and Young Modulus of shielding 
materials 

Materials 

Barium 
Sulfate 
Content 
(%) 

Density 
(g/cm3) 

Average 
foam 
diameter 
(µm) 

Compressive 
Stress 

(MPa) 

Young 
Modulus 
(MPa) 

K1 --- 0.374 286.16 0.50 28.66 

K7 10 0.629 170.40 1.82 161.7 

K11 20 0.507 252.38 1.32 110.8 

K15 30 0.609 181.46 1.23 81.12 

K19 40 0.599 208.26 1.39 105.7 
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The mechanical properties and the SEM results of the composites will be explained under following sections. 
But it is clear that the material gets denser at which the lowest foam diameter was obtained.  

3.2. Compressive Test 
The materials were cut in rectangular solid and compressive strengths were measured according to the ASTM 
D1621-00 and ISO 844 standards [13-14]. Compressive stress at break and Young Modulus were measured 
using Instron 5969 tensile test machine. The force displacement curve was plotted as Fig. 5 and the numerical 
values of compressive stress and Young Modulus were given in Table I.  
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Fig. 5. Force-displacement curve of shielding materials 

For radiation shielding materials, the mechanical properties are important to determine the material 
degradation property during usage. According to Table I and Fig. 5, the results show that the increment of 
barium sulfate concentration decreases the compressive stress and Young modulus except for K19. The 
maximum elasticity value was obtained for K7 composite. The reason of different tendency of K19 compared 
to K11 and K15 may be explained by the different foam densities which are out of scope of this work. But the 
calculation of foam densities will be investigated by our research team in a close future. The result of better 
elasticity property can be explained by the good dispersion of barium sulfate into the polymer matrix. 
Because the lower amounts of filler can easily be dispersed into the material and so the interfacial bonding is 
improved between filler and matrix. The increment of stress can be possible by better dispersion of filler 
materials into the matrix. For higher filler concentration, filler particles cannot be dispersed voluminously 
into the matrix and so the interruption may be possible between filler and matrix bonding due the 
agglomeration and aggregation [15].  

Another result deduced from Fig. 5 is that the composite type. According to the force displacement curve, the 
produced composites can be defined as elasto-plastic foams. Also, it should be emphasized that the foam type 
of produced composites is closed-cell structure. The plateau in Fig. 5 defines the plastic region [16].    

3.3. SEM Analysis 
Average foam diameter was calculated by using cross-sectional SEM (Thermo Fisher Scientific (FEI) Apreo 
S LoVac) images of composites. In general, the density of any material will increase with barium sulfate 
addition but the foam structure of polymer composites can confute this generalization. Figs. 6(a˗e) show the 
SEM micrographs of shielding materials. The dark areas are originated from the cross-cutting of composites 
for analysis. The dark points are originated from CO2 gas outlet after the reaction between castor oil and 
isocyanate.  
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Fig. 6. The SEM micrographs of a) K1, b) K7, c) K11, d) K15, e) K19 

The average foam diameters were given in Table I and the foam distribution throughout the composites can 
give information about the neutron absorption behavior. In this study no blowing agent were used and for K1 
material, no nucleation agent was used. According to SEM results, the foams are appeared as spherical and 
closed-cell structure.  The foam density is originated from by the gas released during the reaction between 
castor oil and isocyanate. CO2 emission affects the number of closed-cells and their size in which bigger size 
means more gas emission occurred or clustered. The nucleation, growth and stabilization mechanism of the 
produced bubbles are the another investigation area for foam type materials. But this situation can be 
explained by defining barium sulfate as a nucleation agent. More barium sulfate addition enhances the 
nucleation of bubbles and so wider foam diameter is possible with the increment weight percent of barium 
sulfate.  

3.4. Thermal Properties 
Thermal properties of composites were performed by plotting of thermogravimetric curves as Fig. 7. As seen 
from the plotted figure, the three-stage degradation curve was exhibited in all composites in which the first 
mass loss occurred after 300oC and continued to 500oC.  The maximum mass loss being plotted in the figure 
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as a residual mass after 500oC is getting higher with the increment of barium sulfate content. This means that 
higher filler content will increase the thermal stability of composites at high temperature region between 
300oC and 500oC.   
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Fig. 7. TGA curves of K7, K11, K15 and K19 composites 

Small changes below 100oC can be attributed to the evaporation of moisture. The weight loss less than 5% is 
occurred between 277 and 297oC due to the water evaporation and the emission of other gas components. The 
emission of gas components is possible for three steps but the decomposition step 2 is corresponds to the 
urethane bond breaking. Also, it can be said that the polyol decomposition is performed at third stage of 
degradation curve. 

3.5. FTIR Results 
The FTIR spectrum of the K19 sample was shown in Figure 8. The characteristic amide absorptions for the 
FTIR spectrum of polyurethane are Amide I mode (1600-1800 cm-1: C=O stretching, C-N stretching, and C-
C-N deformation), amide II mode (1620-1650 cm-1: N-H in-plane bending, C-N stretching, C-C stretching 
vibrations), amide III mode (1200-1400 cm-1: C-N stretching vibration), amide IV, V and VI (400-800 cm-1: 
NH out-of-plane deformation) [17-18]. Also this spectrum includes the peaks of the barite in the polyurethane 
sample and the results are identical according to literature [19] 
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Fig. 8. The FTIR spectra of synthesized polyurethane K19 sample 

The most important characteristic absorption groups given in Table 2. Formation of polyurethane was also 
confirmed with the absence of the isocyanate stretching band at 2200-2300cm-1. The stretching peak of 
carbonyl at 1725 cm-1 can attributed to the more interactions were made with the increasing of cross-linking 
because of this the properties of the polyurethane samples highly affected [20]. 

Table II. The characteristic absorption groups in FTIR spectra of polyurethane samples [17, 18, 20] 

Bonds Wavenumber/cm-1 
N-H (urethane and urea) 3334 
C-H stretching (symmetric and asymmetric) 2852-2922 
C=O stretching (urethane and urea carbonyl)  (Amide I) 1725 
C=C stretching vibration (Amide II) 1595 
C-N-H (urethane) (C-N stretching; N-H symmetrical bending)  
(Amide II) 

1522 

C-N-H (urea) (C-N stretching; N-H symmetrical bending) 
(Amide II) 

1411-1455 

C-O-C asymmetrical stretching(N-H bending; C-N stretching) 
(Amide III) 

1017-1040-1217 

N-H bending (Amide IV, V and VI) 800-400 
Ba-S-O polyhedral streching 608 
Triple asymmetric S-O streching  1060 
Ba-S-O bond stretching vibration in the functional region 2050 
Streching vibration of oxygen group which is indication of the S-O bond 1640 

4. CONCLUTIONS 
In this study, polymer composite materials were produced with different BaSO4 concentrations. According to 
the study, the following results were obtained. 

• The increment of barium sulfate ratio by weight was decreased the neutron absorption capability of 
thermoplastic composites due to the low cross section values of barium sulfate at thermal energy 
neutrons.  

• Barium sulfate was a nucleation agent and a filler material. The foam structure showed differences 
according to the its content.  

• Foam diameter was changed by different barium sulfate content and the neutron shielding ability 
was also effected by foam structure and foam density.  

• According to the compressive strengths and Young module values, the mechanical strength was 
getting worse with the increment of barium sulfate content due to the inhomogeneous distribution 
throughout the composite structure resulting agglomeration and aggregation.  
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• The thermal properties were getting better by the increment of the filler material. Among the 
composites, K7 material had higher neutron shielding characteristic and the best mechanical 
property but inverse lowest thermal resistance.  
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Abstract 
Ferritic stainless steels, which are a group of stainless steels whose production and consumption are 
constantly increasing thanks to their constantly increasing design volumes and wide range of uses, are 
relatively inexpensive stainless steels compared to other stainless steel qualities due to the alloying 
elements they contain. Ferritic stainless steels, which make up 26% of the entire stainless steel market: they 
are produced cheaper compared with the production of other stainless steels due to the alloying elements 
they contain. Because of  its ferrite structure, its hardness first decreases and then hardens depending on 
time and temperature in the heat treatment applied after deformation. When this situation occurs, it causes 
undesirable mechanical properties to occur and therefore the produced material goes out of the standards 
which is something we don’t desire. In this study, the heat treatment conditions necessary for the production 
of AISI - 430 quality stainless steels within the standards are explained with their energy diagrams. It was 
then examined and modeled with various regression models. 

Keywords: Stainless Steel, Heat Treatment, Regression Modelling. 

1. INTRODUCTION 
Production of stainless steels; It consists of casting, hot rolling, cold rolling and solution annealing stages. In 
the solution annealing phase, the steel is given its stainless feature by first heat treatment and then pickling. 
Heat treatment is applied both to bring the stainless steel sheet to the required temperature for solution annealing 
and to provide the desired mechanical properties[1][2]. 

AISI - 430 grade stainless steel is a ferritic stainless steel. They are preferred in decorative structures, 
automotive industry, various machines, applications where glossy surfaces are required, household appliances 
and kitchen utensils by being shaped in various shapes. It is a stainless steel quality that is rapidly increasing in 
use in the world and in our country. They stand out with their suitability for polishing and formability[3][4]. 

 
Fig. 1. Production stages of stainless steel 

The heat treatment applied varies depending on the alloy and thickness of the stainless steel plate. As a result 
of faulty parameters, secondary hardening is observed after deformation as a result of loss of energy, time loss 
in the process and/or exposure of the ferritic stainless steel plate to an excessive heat treatment power. In this 
experiment, the heat treatment limits required to ensure the production of AISI-430 quality stainless steel, which 
belongs to the ferritic stainless steel group, were determined and mathematically modeled[5].1 

                                                   
* Corresponding author. Tel.: +90 536 227 36 06. 
E-mail address: bedirhan.guraydin@trinoxmetal.com (B. Guraydin). 
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1.1. AISI – 430 Quality Stainless Steel and Its Heat Treatments 
Stainless steels generally undergo different heat treatments depending on their quality, usage areas and 
thickness.  

Depending on the heat treatment conditions and alloys, they have different carbide and grain structures. These 
properties affect the mechanical properties of the material. Increasing grain size with increasing heat treatment 
power; It causes the grain boundaries to decrease and hardness decreases[6]. 

In ferritic stainless steels, elements called alphagen (Cr, Si, Ti, Al, Mo, V, Nb and W) tend to form carbide with 
the increase in heat treatment power. The resulting carbides slow down grain growth and increase hardness 
because the interphase boundaries act as strong barriers to dislocation movement. Due to this mechanism, 
although the material cannot reach its hardness before heat treatment, the material starts to harden again after 
softening a little[7][8]. In this experiment, AISI-430 quality ferritic stainless steels were heat treated under 
different conditions and their mechanical properties were investigated after heat treatment. The heat treatment 
conditions at which secondary hardening started were observed. 

2. EXPERIMENTAL METHOD 
In order to determine the limits of the production of AISI-430 quality stainless steel at different temperatures 
and times, 39 samples to be used in the experiments were taken from a stainless steel cold rolling plant. The 
heat treatment conditions of the samples were determined according to the test method and the heat treatment 
was simulated in the laboratory environment. 

 
Fig. 2. Experiment stages 

Table I. Heat Treatment Parameters 

Sample 
No. Heat (K) Time 

(sec.) 
Sample 

No. Heat (K) Time 
(sec.) 

Sample 
No. Heat (K) Time 

(sec.) 
1 923,15 100 14 1023,15 140 27 1123,15 220 
2 923,15 140 15 1023,15 180 28 1123,15 260 
3 923,15 180 16 1023,15 220 29 1123,15 300 
4 923,15 220 17 1023,15 260 30 1173,15 100 
5 923,15 260 18 1023,15 300 31 1173,15 140 
6 923,15 300 19 1073,15 100 32 1173,15 180 
7 973,15 100 20 1073,15 140 33 1173,15 220 
8 973,15 140 21 1073,15 220 34 1173,15 260 
9 973,15 180 22 1073,15 260 35 1173,15 300 

10 973,15 220 23 1073,15 300 36 1173,15 380 
11 973,15 260 24 1123,15 100 37 1173,15 420 
12 973,15 300 25 1123,15 140 38 1173,15 460 
13 1023,15 100 26 1123,15 180 39 1173,15 500 

These processes were carried out at predetermined times and temperatures. It was then subjected to rapid 
cooling as in the production line. After these processes, various mechanical properties were measured and tables 
and graphics of mechanical properties were created. 

Vickers Hardness Measurement according to ASTM E384 Standard, tensile, yield and percent elongation tests 
were applied according to ASTM E8 Standard. 

Samples were 
taken from Cold 

Rolled AISI - 430 
Plate

Heat treatments 
were applied and 

rapid cooled.

Tensile strength, yield 
strength, hardness and 
elongation percentage 
tests were performed.

Graphs based on 
the results were 

created and 
analyzed.

Metallographic 
samples were 
prepared and 
images were 

taken.

Images were 
analyzed, phase 
analyzes were 
performed and 

interpreted.
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The mechanical properties were investigated and the places where the hardness decreased, remained constant, 
increased the hardness and stopped the increase in hardness were determined. Samples representing the trend 
in the heat treatment graphs (sample 3, sample 4, sample 9, sample 16, sample 30, sample 33) 

The determined samples were prepared as metallography samples in accordance with ASTM E3 Standard. 
Then, images at different scales were taken from the metallographed samples. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
The results of the hardness, yield strength, tensile strength and percent elongation tests performed in accordance 
with the standards after line simulation of cold rolled AISI-430 quality stainless steels are given below. 

Table II.  Mechanical properties after heat treatment and rapid cooling 

Sample 
No Heat K Time 

(sec). Hardness (HV) Yield S. (MPa) Tensile S. (MPa) Elongation (%) 

1 923,15 100 255 818,741 848,4 1,437 
2 923,15 140 231,5 737,656 779,4 3,874 
3 923,15 180 220 686,109 743,6 6,253 
4 923,15 220 211,33 642,321 704,3 6,768 
5 923,15 260 180 484,878 613,4 8,154 
6 923,15 300 192 519,185 636,9 10,994 
7 973,15 100 247,5 686,872 733,6 2,626 
8 973,15 140 216 611,301 673,4 3,83 
9 973,15 180 155 386,664 544,7 19,559 
10 973,15 220 150 351,275 508,1 16,531 
11 973,15 260 147 346,596 497,7 29,79 
12 973,15 300 155,66 348,044 494,9 31,304 
13 1023,15 100 224 635,86 666,9 1,399 
14 1023,15 140 156 357,696 511,2 18,362 
15 1023,15 180 146,5 354,809 499,4 30,423 
16 1023,15 220 148,5 359,361 496,9 29,442 
17 1023,15 260 154 375,991 491,2 28,494 
18 1023,15 300 154,5 339,845 498,2 29,985 
19 1073,15 100 212 488,833 560,9 1,697 
20 1073,15 140 156,5 349,206 497,6 31,253 
21 1073,15 220 157 352,918 497,9 31,637 
22 1073,15 260 157,5 344,203 494,9 29,224 
23 1073,15 300 155 340,363 494,2 30,75 
24 1123,15 100 157 344,232 497,9 32,3 
25 1123,15 140 156 340,121 498,1 30,638 
26 1123,15 180 160 291,304 517,2 21,719 
27 1123,15 220 174,33 294,204 540,8 13,519 
28 1123,15 260 179 314,309 588,7 15,302 
29 1123,15 300 200,5 327,969 630,5 19,165 
30 1173,15 100 161 303,549 572,7 22,774 
31 1173,15 140 217,33 368,474 708,8 19,551 
32 1173,15 180 238 399,288 757,9 17,273 
33 1173,15 220 242,67 424,219 797,1 14,723 
34 1173,15 260 245 404,008 799,4 16,864 
35 1173,15 300 246 439,097 815,3 16,949 
36 1173,15 380 266 624,029 1151,6 15,525 
37 1173,15 420 260 620,001 1153,4 19,166 
38 1173,15 460 267,66 625,34 1154,2 14,675 
39 1173,15 500 261,5 634,377 1172,2 17,156 

The mechanical properties obtained as a result of the experiments were examined in 6 different groups 
according to the experimental temperatures. 

3.1. Results Obtained at 923.15 Kelvin Temperature 
6 different times (100sec.,140sec.,180sec.,220sec.,260sec.,300sec.) were selected in the experiments performed 
at 923.15 Kelvin temperature. In the experiments performed on the selected parameters, it was observed that 
the hardness, yield strength and tensile strength of the first five samples decreased continuously and the 
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percentage elongation amount increased continuously. It was observed that the hardness, yield strength, tensile 
strength and at the same time the percentage elongation amount of the sample, which was subjected to the test 
at 923.15 K temperature for 300 seconds, increased. 

 
 Fig. 3. Mechanical properties of samples 1-6 

 
Fig. 4. Hardness values of samples 1-6 

3.2. Results Obtained at 973.15 Kelvin Temperature 
In the next experimental group, experiments performed at 973.15 Kelvin temperature, 6 different times 
(100sec.,140sec.,180sec.,220sec.,260sec.,300sec.) were selected.  

In the experiments performed at the selected parameters, it was observed that the hardness, yield strength and 
tensile strength of samples 7, 8, 9, 10, 11 decreased continuously, while the percentage elongation amount 
increased suddenly in sample number 9 and then increased continuously. In the sample number 12, which was 
subjected to heat treatment for 300 seconds, an increase in hardness, yield strength and percent elongation 
values, while a decrease in tensile strength was observed. The change in the percentage elongation was observed 
as fluctuating. 

Fig. 5. Mechanical properties of samples 7-12 
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Fig. 6. Hardness values of samples 7-12 

3.3. Results Obtained at 1023.15 Kelvin Temperature 
In the third experimental group, the experiments were carried out at 1023.15 Kelvin temperature, in 6 different 
times (100sec.,140sec.,180sec.,220sec.,260sec.,300sec.). In this experimental group, a continuous decrease in 
hardness, yield strength and tensile strength and a rapid increase in percent elongation value were observed in 
the lowest three times (100sec., 140sec., 180sec.). From the 16th sample on, it was observed that the hardness 
increased with increasing time, the yield strength first increased and then decreased, and the tensile strength 
and percent elongation values first decreased and then increased. 

 

Fig. 7. Mechanical properties of samples 13-18 

 

 
Fig. 8. Hardness values of samples 13-18 
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3.4. Results Obtained at 1073.15 Kelvin Temperature 
5 different times (100sec., 140sec., 220sec., 260sec., 300sec.) were selected at 1073.15 Kelvin temperature. In 
this test set, a sudden decrease in hardness, yield strength and tensile strength and a sudden increase in percent 
elongation were observed in the test conditions carried out in 100 and 140 seconds in the first two samples 
numbered 19 and 20. In samples 21, 22 and 23, the hardness first increased and decreased in sample number 
24 compared to sample number 20. Yield strength and tensile strength decreased continuously. The percentage 
elongation amount was close to each other. 

 
Fig. 9. Mechanical properties of samples 19-23 

 
Fig. 10. Hardness values of samples 19-23 

3.5. Results Obtained at 1123.15 Kelvin Temperature 
Experiments were carried out in 6 different times at a temperature of 1123.15 Kelvin. Hardness, yield strength 
and percent elongation values decreased in the first two samples. The tensile strength has increased. In other 
experiments carried out at this temperature, it was observed that the hardness, yield strength and tensile strength 
increased continuously with increasing test time.  

It was observed that the percent elongation value first decreased after entering the cycle, and the percent 
elongation value, which decreased until sample 27, annealed for 220 seconds, started to increase. 

 
Fig. 11. Mechanical properties of samples 24-29 
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Fig. 12. Hardness values of samples 24-29 

3.6. Results Obtained at 1173.15 Kelvin Temperature 
At this temperature, the experiments were carried out in 10 different times (100sec., 140sec., 180sec., 220sec., 
260sec., 300sec., 380sec., 420sec., 460sec., 500sec). In the experiments carried out at this temperature, it was 
observed that the hardness, yield strength and tensile strength increased continuously, while the percent 
elongation value first showed a decreasing trend and then fluctuated and did not have a specific pattern. 

 
Fig. 13. Mechanical Properties of Samples 30-39 

 
Fig. 14. Hardness Values of Samples 30-39 

The graphs created with the obtained data showed us that; These data can be modeled, the value limits of the 
mechanical properties can be determined and these values can provide the necessary parameters for proper 
production. 
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It was observed that the grain boundaries decreased, the grains got bigger, the hardness, yield strength and 
tensile strengths decreased, and the percent elongation value increased with the increase in heat treatment 
power in the metallography samples numbered 4 and 9. 

While this behavior is expected to continue with the increasing heat treatment power, it was observed that the 
grain boundaries increased, the grains got smaller, the hardness, yield strength and tensile strengths increased, 
and the percent elongation value decreased in sample 33. These results also support the question of our study. 

4. CONCLUSIONS 
It is possible for AISI-430 quality stainless steel, which is heat treated at high temperatures and times, to form 
carbide precipitates over time through the alphagens in its structure and show different mechanical property 
tendencies over time, unlike non-ferritic stainless steels. 

As a result of the experiments, it was observed that the heat treatment power and heat treatment time should be 
adjusted with precision in order to prevent non-standard production of AISI-430 quality stainless steel and to 
prevent the emergence of undesirable mechanical properties. 

In this study, these parameters were examined and the values of mechanical properties depending on time and 
temperature were modeled mathematically. 

These values should be observed in order to produce as desired in the production to be made. 

Even if the same hardness values are reached in the heat treatments of the same alloy at different heat treatment 
temperatures and different heat treatment times, different yield strength, tensile strength and percent elongation 
values can be observed. Productions to be made in this direction can enable the use of the same alloy in different 
areas. 

It has been observed that it is possible to model different mechanical properties in accordance with the 
experiments performed on different qualities of ferritic stainless steels. This way usage variation of different 
stainless steel qualities can be possible. 

As a result of the data obtained from the experiments, it was observed that the experimental range should be 
expanded in order to mathematically model the mechanical property values other than hardness. 
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Electrospun Colored Nanofibers from As-Spun Acrylic Fibers 
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Abstract 
In this study, potential use of as-spun acrylic fibers for obtaining electrospun colored acrylic nanofibers 
were investigated. For this purpose, commercial acrylic fibers were selected as the polymer for 
electrospinning process. To prepare electrospinning solution for non-dyed reference nanofibers, 15% of 
acrylic fibers were dissolved in dimethylformamide (DMF) , and the solution was stirred at 60 0C for 2.5 
hours. For colored nanofiber electrospinning process, polymer solution was again prepared by dissolving 
15% acrylic fibers in DMF, stirring the solution continuously for 2 hours at 60 0C. Afterwards, the 
disperse dye was included to the solution and continuously stirred for additional 30 minutes at 60 0C. The 
amount of dye was selected as 5% of the fiber in the acrylic fiber/DMF solution. Both electrospinning 
solutions (reference and colored) were electrospun by using a single syringe electrospinning setup by 
using a flat collector. The electrospinning conditions were selected as 0.6 mm/h feed rate and 22.5 kV 
electrospinning voltage and electrospun nanofibers were collected onto aluminum foil. Formation of 
colored nanofibers was achieved successfully on the aluminum foil. To prove the colored nanofiber 
formation, color analysis was performed with spectrophotometer and FTIR analysis was also conducted 
to investigate the change in functional groups with the addition of disperse dye.  

Keywords: acrylic fibers, colored nanofibers, disperse dyes, electrospinning 

1. INTRODUCTION 
Acrylic fibers, which can be produced with either dry and wet spinning methods, have been used especially 
for knitted fabric production, socks, apparels, home textiles, industrial textiles, etc [1].  Acrylic fibers are 
known to have good color fastness properties. Polyacrylonitrile (PAN) based nanofibers have been studied by 
various researchers for different applications [2]. Colored PAN nanofibers were studied by coloration of 
nanofibers either after electrospinning [3] or single step electrospinning of colorful nanofibers [4] by 
researchers. In those studies, mostly PAN powders were selected as the polymer for production of colored 
PAN nanofibers [3, 4]. In this study, use of commercial acrylic fibers instead of PAN fibers to obtain 
electrospun colored nanofibers with single step electrospinning, in which colored acrylic fibers are directly 
colored during electrospinning process, was performed. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Materials 
Nanofibers were produced by using acrylic fibers with 4.1 dtex linear density. N-N Dimethyformamide 
(DMF with≥99.8%.  purity ) was obtained from Sigma Aldrich.  The disperse dye for colored nanofiber 
production was selected as Setapers Rubine from Setaş. 

2.2. Methods 
Nanofiber Production with Electrospinning Process : The electrospinning process was performed by using 
The Inovenso Ne 300 single needle electrospinning machine.  A reference electrospun non-dyed nanofibers 
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were prepared by using a polymer solution containing 15% acrylic fibers in DMF. The solution was 
continuously stirred for 2.5 hours at 60 0C. On the other hand, for electrospun colored nanofiber production, 
again, 15% of acrylic fibers were dissolved in DMF for 2 hours at 60 0C. After 2 hours, disperse dye was 
included to the polymer solution. The amount of dyestuff in the solution was adjusted to 5% of the acrylic 
fiber in the solution. The prepared dye/acrylic fiber/DMF solution was stirred for an additional 30 minutes at 
60 0C.  

Both solutions were electrospun with similar electrospinning conditions of 0.6 ml/h feed rate, 22.5 kV of 
electrospinning voltage and 15 cm tip-to-collector distance. Flat collector was used for electrospinning. Both 
dye-added and reference polymer solutions were electrospun successfully onto aluminum foil, and fibers 
were observed.  

The Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) analysis of electrospun nanofibers were conducted with 
Perkin Elmer Spectrum Two™ FT-IR spectrometer. The color analysis was performed with Datacolor 600™ 
Spectrum. 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS  

3.1. FTIR Analysis 
Both colored fibers and uncolored reference nanofibers were collected onto aluminum foil. The FTIR spectras 
of reference and colored nanofibers in along with the peaks of acrylic fiber and the disperse dye are shown in 
Figure 1. The FTIR spectra of disperse dye is shown in Figure 2.  

 

Fig. 1. FTIR spectras of electrospun nanofibers 

Fig. 2. FTIR spectra of disperse dye 

The peaks at 1073 and 2244 cm-1 , is associated with C-CN and CN groups in the fibres [5, 6]. The basic 
groups which are constructing the backbone of the acrylic yield peaks at 1371 cm-1 (CH bending), 1453 cm-1  
(CH2 bending) and CH stretching  at 2938 cm-1 which is in CH, CH2 and CH3 groups [7]. The peak at 1734 
cm-1 is associated with C=O stretching [5, 7]. A weak peak around 1630 cm-1 may be characterized by  the 
residual DMF in the electrospun nanofibers [8]. The common peaks which could be observed in both colored 

109



IX. International Advanced Technologies Symposium                                                                          28-29 OCT 2021 

 
 

electrospun nanofiber and the disperse dye are yielded at 1073, 1143, 1324, 1511 and 1618 cm-1 , which could 
be suggested to be the proof of the coloration. 

3.2. Color analysis 
In order to show the coloration of the electrospun acrylic nanofibers, the color analysis is conducted, and CIE 
L*a*b* C H and K/S results are given in Table 1.  

 

Table I. Color values of electrospun acrylic nanofibers 

 L* a* b* C H K/S 

Reference electrospun  nanofiber 
99,33 -0,23 1,03 1,06 102,70 0,0026 

Colored electrospun nanofiber 
57,62 31,31 -12,98 33,89 337,49 0,1961 

 

Since the reference nanofiber is white, L value of the related fiber is higher than the colored fiber. The value 
of 31,31 for a* (redness - greenness) and of -12,98 for b* (yellowness – blueness) [9] prove that the 
coloration of electrospun acrylic nanofibers are obtained successfully. However, the preliminary fastness 
evaluation exhibits that, improvement on water fastness values is required. 

4. CONCLUSIONS 
In this study disperse dyestuff colored acrylic nanofibers are obtained via electropinning method. Electrospun 
acrylic nanofibers were successfully  produced from commercial acrylic fibers. Coloration of acrylic 
nanofibers by single step electrospinning method was achieved by electrospinning of acrylic/DMF/disperse 
dye solution. A distinct color was observed in electrospun colored nanofibers which was also proved with 
color analysis. On the other hand, water fastness properties should be improved. 
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Abstract 
In photovoltaic (PV) systems, electricity generation takes place in PV modules. Inverters, on the other hand, 
are devices that transform the direct current (DC) electricity generation in PV modules into alternating 
current (AC). The more compatible the inverter is selected with the PV module and the field area to be 
installed, the more the amount of electricity produced will increase. 

The number of PV modules in solar power plants is determined according to the DC power to be installed 
in the field. Inverter selection is also made according to the number of determined PV modules. 
Compatibility calculations and simulations are made using the technical documents of the PV module and 
inverter. The area where the PV modules to be installed should be well analyzed in the inverter selection. 
Since photovoltaic solar power plants produce with the radiation of the sun, especially the facade directions 
and shading conditions in the fields should be considered. In some PV solar power plants installed, the 
number of facades on which PV modules are installed is more than one. In such cases, the number of 
maximum power point monitors in the inverters should also be increased. In the same way, when the PV 
panel shading calculations of the constructed constructions are not done correctly or in different shading 
situations falling on the PV module, a significant decrease in production is observed. 

Evaluation of string and central inverters considering these situations; wake-up and shutdown voltages, 
maximum power point tracking (MPPT) numbers, DC string input numbers and DC loading powers were 
taken into account, and the most efficient inverter type was determined by taking into account the fault 
conditions. 

Keywords: Central inverter, string inverter, efficiency in PV systems, inverter selection 

Comparison of Central and String Inverter Efficiency 

 

Özet 
FV sistemlerde elektrik üretimini gerçekleştiren FV modüllerdir. Eviriciler ise FV modüllerde gerçekleşen 
DC elektrik üretiminin AC’ye dönüşümünü sağlayan cihazlardır. Evirici, FV modül ve kurulum yapılacak 
saha alanı ile ne kadar uyumlu seçilirse üretilen elektriğin miktarı da bir o kadar artacaktır. FV modül ve 
evirici uyumu ise teknik özelliklerdeki gerilim ve akım değerlerine bağlıdır.  

Güneş enerji santrallerindeki FV modül sayısı sahaya kurulacak DC güce göre belirlenir. Belirlenen FV 
modül sayısına göre de evirici seçimi yapılmaktadır. FV modülün ve eviricinin datasheetleri kullanılarak 
uyumluluk hesapları ve simülasyonları gerçekleştirilmektedir. Kurulum yapılacak sahada cephe yönünden, 
eğim yönünden ve çatının veya arazinin türüne göre evirici seçimi yapılmaktadır. Fotovoltaik güneş enerji 
santrallerinde evirici seçimleri genelde kurulacak tesis gücüne göre belirlenmektedir. Ancak eviricilerin iç 
yapılarından dolayı evirici seçimlerinde FV modüllerin kurulacağı saha iyi analiz edilmelidir. Fotovoltaik 
güneş enerji santralleri güneşin ışınımı ile üretim yaptığından özellikle sahalardaki cephe yönleri ve 
gölgelenme durumlarına bakılmalıdır. Kurulum yapılan bazı fotovoltaik güneş santrallerinde FV 
modüllerin cephe sayısı birden fazladır. Bu tür durumlarda eviricilerdeki maksimum güç noktası 
izleyicilerinin sayısı da artırılmalıdır. Aynı şekilde kurulan konstrüksiyonların arka arkaya FV panel 
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gölgelenme hesabı doğru yapılmadığında veya FV modül üzerine düşen farklı gölgelenme durumlarında 
üretimde ciddi miktarlarda azalma görülmektedir.  

Bu tür durumlar gözetilerek dizi eviricilerdeki ve merkezi eviricilerin teknik özelliklerindeki uyanma ve 
kapanma gerilimleri, MPPT sayıları, DC string giriş sayısı ve DC yükleme güçleri göz önüne alınarak 
eviriciler değerlendirilecek ve arıza durumları da dikkate alınarak en verimli evirici türü belirlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Merkezi evirici, dizi evirici, FV sistemlerin etkinliği, evirici seçimi 

1.GİRİŞ  
Eviriciler, FV güneş enerji santrallerinde FV modüllerin güneş altında ürettikleri DC enerjinin AC enerjiye 
dönüşümünü sağlayan elektronik cihazlardır. Eviriciler motor sürücüleri ile aynı prensiplere göre çalışmakta 
olup PWM darbe medilasyonu sayesinde DC enerjiyi AC enerjiye dönüştürmektedir [1,2]. FV modüllerde 
üretilen DC enerji eviriciye gelerek tekrar filtre bobinlerinden geçer ve saf bir DC enerji elde edilir. Elde edilen 
saf DC enerji PWM darbe medilasyonu tekniği ile 50 Hz monofaz veya trifaz şebeke gerilimine tetiklenir. Bu 
durumun motor sürücüleri ile olan tek farkı, motor sürücülerinin çıkışında istenen genlik ve frekansta değer 
alınmasıdır. Yani motor sürücülerinde şebeke geriliminden daha düşük veya daha yüksek gerilim değerleriyle 
üretim görülebilmektedir. Aynı şekilde farklı frekanslarda yani hertzlerde de üretim oluşacağı bilinmektedir. 
Eviriciler genel olarak bu çalışma prensibi ile FV modüllerden aldığı DC enerjiyi AC enerjiye 
dönüştürmektedir. FV modüllerde üretilen DC gerilim ve akım değerleri güç oluştururken parabolik bir üretim 
grafiği çizmektedir [2]. Eviricilerin içerisinde ise maksimum güç noktası izleyicisi adı verilen (MPPT) 
teknolojisi bulunmaktadır [3-5]. MPPT teknolojisi, FV modüllerde üretilen DC gerilim ve akımın en yüksek 
değerlerini parabolik grafikten çekerek maksimum güç elde edilmesi için geliştirilmiştir. Farklı evirici 
modellerinde farklı MPPT sayıları bulunabilir [6]. FV güneş enerjisi santrallerinin uygulama alanına göre 
eviricilerdeki MPPT sayısı belirlenmelidir. Eviricilerde MPPT sayısı belirlenirken uygulama alanının farklı 
cephe sayısı ve gölgelenme durumları analiz edilmelidir. Eğer FV güneş enerji santrallerinde cephe sayısı 
birden fazla ve elimizde tek MPPT’li bir evirici modeli bulunuyor ise aynı cephelerdeki FV modül grupları 
aynı eviriciye girmelidir. Eğer farklı cepheler aynı MPPT girişine giriyor ise o sahada üretim gerçekleşecektir 
ama verim kaybı olacağı da göz ardı edilmemelidir.  

Eviricilerdeki MPPT özelliğinin bir benzeri FV modül konstrüksiyonlarında güneş ışınımını izleyen ve güneş 
ışınımına doğru yönelen “Tracker System” adı verilen uygulama biçimidir. FV modül konstrüksiyonlarındaki 
izleme (tracker) sistemi adı verilen bu sistem tek yönlü, çift yönlü ve çok yönlü olarak kullanılabilmektedir. 
FV modül kurulacak olan konstrüksiyonun üzerine bir foton izleyici sensör ve bir motor yerleştirilerek tracker 
sistemi kurulmaktadır. 

Konstrüksiyonlar FV modülleri taşıyan, genellikle alüminyum veya çelikten üretilmiş taşıyıcı sistemlerdir ve 
konstrüksiyon türlerinin üretilen elektrik enerjisi üzerinde etkisi bulunmaktadır. FV güneş enerjisi santralleri 
saha kurulumu ve çatı kurulumu olarak ikiye ayrılmaktadır. Ülkemizde ilk çıkan yönetmeliklere tabi olarak 
tarıma elverişsiz arazilere FV güneş santralleri kurulup üretim yapılmaktaydı. Üretilen elektriğin tamamının 
devlete satışı söz konusuydu. Yönetmelikler değiştikçe öz tüketim uygulamalarına dönüşler başladı. Öz tüketim 
uygulamaları; üretilen elektriğin bir kısmının üretimin yapıldığı yerde kullanılması, geriye kalan fazla enerjinin 
ise santrallerle aylık bazda mahsuplaşarak satın alınması esasına dayanmaktadır. Değişen bu yönetmelikler ile 
FV güneş santralleri çatı üzerinde ve çatıya paralel olarak yerleştirilmeye başlanmıştır. Sahalarda sıklıkla 5, 10 
ve bazen de 15 cm gibi yüksekliklerde alüminyum aşık konstrüksiyonları kullanılarak kurulum yapılmaktadır. 
Bu uygulamalar ile FV modüllerin hava sirkülasyonu azaltılmış olmaktadır ki hava sirkülasyonunun azaltılması 
FV modüllerin daha çok ısınması anlamına gelmektedir. Yani sıcaklık FV modüllerde üretim için bir dezavantaj 
oluşturmaktadır. Bu yüzden özellikle çatıya paralel döşenen uygulamalarda FV modüller çatı yüzeyinden 
olabildiğince yükseğe yerleştirilmelidir. Bu yükseklik ayarı yapılırken statik yükler de göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

2.EVİRİCİ TÜRLERİ ve BAĞLANTI ŞEKLİ 
FV güneş santrallerinde kullanılan evirici türlerini dört grupta ele alabiliriz. Bunlardan biri ve sahalarda sıklıkla 
tercih edilen dizi eviricilerdir. Dizi evirici uygulamaları, sahada bulunan FV modüllerin belli bir oranda 
bölünüp konfigüre edilmesiyle oluşturulmaktadır. Yüksek güçlerdeki santrallerde tek bir evirici kullanmak 
yerine daha küçük güçlerde birden fazla evirici bulunması daha kullanışlı olmaktadır. Tek bir evirici 
kullanılması ile oluşabilecek arıza durumunda santralin tamamen duracağı öngörülmektedir. Ancak FV 
modüllerle bir dizi oluşturulursa birden fazla evirici ile santral konfigüre edilebilmektedir. Dizi evirici 
kullanılan sistemlerde arıza oluşması durumunda sadece arızalı evirici devre dışı bırakılmakta ve böylece diğer 
eviriciler üretime devam edebilmektedir. İkinci evirici türünü ise FV güneş santralinin tek bir evirici ile 
konfigüre edilmesi durumu olarak ele alabiliriz. Bu tür uygulamalara merkezi eviriciler denilmektedir. Merkezi 
eviricileri yüksek kW değerlerinde hatta MW bazlarında üretim değerlerine sahip olabilmektedir. Merkezi 
eviriciler özellikle saha uygulamalarında tek bir noktadan santralin üretim merkezini kontrol edebilmek adına 
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önemli bir değere sahiptir. Aksi halde dizi eviriciler kullandığında MW bazındaki saha uygulamalarında dizi 
eviriciler farklı uzaklıklara konumlandırılmaktadır. Örneğin 1 MW FV güneş santrali için yaklaşık 16-20 
dönüm alana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da, 1 MW gücündeki santral baz alınacak olursa 50 kW’lık dizi 
eviricilerden yaklaşık 20 adet veya 100 kW’lık dizi eviricilerden yaklaşık 10 adet kullanılması anlamına 
gelmektedir. Bu durum ise eviricilerin 20 farklı noktada olması ve eviricilere müdahale durumunda yaklaşık 
20 dönümlük bir santralde 20 farklı noktaya ulaşılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Üçüncü evirici türü 
ise modül eviricilerdir. Modül eviriciler, her bir FV modülün arkasındaki junction box kutusuna (DC elektrik 
çıkış kutusu) bağlanarak AC enerjiye dönüşüm sağlanmaktadır. [7]. Uygulama açısından değerlendirildiğinde 
bu sistemlerin çok verimli olduğu bilinmekle birlikte maliyet noktasında da bir o kadar da pahalı olduğu 
görülmektedir. Bu sistemin veriminden faydalanıp maliyetini düşürmek üzere esinlenilen dördüncü evirici türü 
ise power optimizer (güç optimizasyonu) adı verilen cihazlar kullanılarak tasarlanan evirici modelidir. Bu 
cihazlar uyumlu eviriciler ile konfigüre edilerek çalışmaktadır. Modül eviriciler ve power optimizer adı verilen 
güç optimizasyon cihazları her bir FV modülden maksimum güç elde etmek için kullanılmaktadır [8]. FV 
modüllerin üzerindeki lekeler, kirlenmeler, gölgelenmeler üretimi ciddi derecelerde etkilemektedir. Dizi ve 
merkezi eviricilerde belirli sayıda FV modül grubu oluşturulmakta olup bu FV modüller genelde birbirine seri 
olarak bağlanmaktadır. Birbirine seri bağlanan FV modüllerin bir tanesinde olumsuz bir durum oluştuğunda 
bağlı olduğu gruptaki tüm FV modülleri etkilenmektedir [9]. Bu yüzden eviricilerde MPPT teknolojisi 
bulunmalı ve kurulum yapılacak alanda cephe sayılarına göre seçilecek eviricideki MPPT sayısı 
belirlenmelidir. Evirici seçimi yapılırken sadece merkezi, dizi veya modül evirici olarak sınıflandırmak doğru 
değildir. Bu 3 model türünden modül evirici seçimi yapılırsa üretim neredeyse kusursuz olacak ancak maliyet 
çok yükselecektir. Buradaki maliyet sadece evirici sayısı olarak düşünülmemelidir. Her bir eviriciden çekilecek 
ayrı ayrı AC kabloların maliyeti de analize dahil edilmelidir. Eğer maliyet-performans gözetiliyor ise o zaman 
dizi evirici veya merkezi evirici modelleri düşünülmelidir. Dizi veya merkezi evirici modelleri seçilirken ilk 
önce kurulum yapılacak saha analiz edilmelidir. Sahanın gölgelenme durumu, cephe sayıları, bölgenin sıcaklık 
faktörü gibi etkenler dikkat edilmesi gereken hususlardır. Ancak evirici seçiminde en önemli husus FV panel 
ile eviricinin uyumluluk hesabıdır. Öyle ki kurulum yapılacak her santral için Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 
başvuru sürecinde bu hesaplamayı bağlantı görüşünü vermek için istemektedir. Panel evirici uyumluluk hesabı 
hem santraldeki FV panel sayısına göre evirici sayısını belirlemekte hem de eviricinin uygun modelini ve 
AC/DC oranını belirlemektedir. FV güneş enerji santrallerinde belirli bir AC gücü üretmek için DC güç belirli 
oranda artırılabilmektedir. Örneğin 5/1/c kapsamında öz tüketim uygulaması yapan bir endüstriyel işletme 
çatısına en fazla 5 MWe (AC) güçte FV güneş enerji santrali kurabilmektedir [10]. 5/1/c kapsamında FV güneş 
enerji santrali kurulumu yapan işletme bu öz tüketim uygulaması ile ürettiği elektrik enerjisini hem kendi 
tüketiminde mahsuplaşabilecek hem de fazla olan üretimini devlete satışını gerçekleştirebilecektir. Bu 
kapsamda AC kurulu güç 5 MWe olacak ancak DC kurulu güç bire bir yükleme yapılarak 5 MWp olabildiği 
gibi %10 artırılıp 5.5 MWp’ de olabilecektir. Aynı şekilde DC yükleme %20 artırılıp 6 MWp veya %40 artırılıp 
7 MWp olarak kurulabilmektedir. Bu kapsamda yapılan araştırmalar ve deneyler sonucunda yazılan akademik 
makalelerdeki optimum oran (DC/AC) 1.4 olarak belirlenmiştir [11]. Bu optimizasyonlarda maliyet, üretim ve 
kayıplar gibi parametreler ele alınarak analizler gerçekleştirilmiştir. 

Dizi ve merkezi eviricilerin birbirlerine göre artı ve eksi yönleri vardır. Dizi evirici uygulamalarında santral, 
kurulu gücüne göre belirli bir oranda dizilere bölünerek konfigüre edilmektedir. Örneğin 1 MWp DC kurulu 
gücündeki bir santral 10 veya 20 farklı alana bölünerek her alan ayrı bir eviriciye girmektedir. Bu durumda 20 
eviriciye bölünmüş santral için eviricilerden birinin arızalanması durumunda kalan 19 evirici üretimine devam 
etmektedir. Ancak eviricilerden daha sık karşılaştığımız FV panel arızaları durumunda ise eviriciye ulaşmak 
için 20 farklı noktada eviricilere gidip müdahale etmek gerekmektedir. Aynı zamanda dizi evirici 
uygulamalarında eviriciler farklı farklı noktalara konumlandırıldığı için AC kablolama maliyetleri de 
artmaktadır. Merkezi evirici uygulamalarında ise santral tek bir eviriciye bağlı olmaktadır. Merkezi eviricilerde 
de kendi içerisinde farklı DC giriş bölümlerine ayrılmaktadır. Herhangi bir DC giriş arızalansa bile diğer girişler 
birbirinden bağımsız olarak üretimine devam etmektedir. Ancak eviricinin kendi ana kartı arızalanması 
durumunda tüm santral üretimine devam edemeyecek olup tek bir evirici bağımlılığı bu noktada karşımıza 
çıkmaktadır. Onun dışında evirici tek bir merkezi noktada konumlandırıldığı için arıza durumunda müdahale 
daha hızlı olmaktadır.  

3.ARIZALAR 
FV güneş enerji santrallerinde sıklıkla karşılaşılan arızalardan biri FV modüllerdeki DC konnektör arızalarıdır. 
Sahalarda FV modüller belirli sayılarda diziler (string) oluşturularak evirici DC girişlerine bağlandığı için 
herhangi bir FV modülde arıza olması durumunda bağlı olduğu o dizi üretimine tamamen devam 
edemeyecektir. FV modüllerdeki DC konnektör arızası nedenleri sıralanacak olursa; 

• Olası bir yüksek akımda, FV modüllerin kurulumu sırasında ya da DC kablolarının gergin olması durumunda 
konnektörler eriyebilmektedir.  

• DC konnektörün FV modüle doğru şekilde monte edilememesi.  
• DC konnektöre girilen kablonun boyunun kısa kalması.  
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• Konnektörün kendi iç yapısından kaynaklı bağlantısında boşluk kalması. 

Yukarıdaki nedenlerden kaynaklı olarak FV modüllerin konnektörlerinde arızalar oluşabilmektedir. FV 
modüllerin konnektörlerinin bu tür arıza durumlarına dayanabilmesi sonucu FV modül elektrik kutusu (junction 
box) arızalanabilmektedir. FV modül elektrik kutusu iç yapısında by-pass diodları bulunmaktadır. By-pass 
diodlarının amper değeri FV modül üreticilerine göre değişmektedir. FV modül içerisindeki hücreler genel 
olarak 0.50 – 0.60 V gerilim değerlerine ve 8-12 A akım değerlerine sahip FV hücrelerdir. Bu hücreler FV 
modül oluşturulurken birbirine seri olarak bağlanmaktadır. Birbirine seri bağlanan FV hücreler 36-44 V gerilim 
değerlerine ve 8-12 A değerlerine sahip olan FV modüller olarak üretilmektedir. Birbirine seri bağlanan 60 
veya 72 hücreli FV modüllerde hücre konfigürasyonu 6 yatay 10 dikey veya 6 yatay 12 dikey olarak 
tasarlanmaktadır. Yatay olarak 6’lı oluşturulan FV hücreler bir FV modül içerisinde 3’e bölünmektedir. Bu 
bölünme by-pass diodları ile yapılmakta olup by-pass diod güçleri 10A, 15A, 20A veya 30A değerlerinde 
üretici firmaya göre değişkenlik gösterebilmektedir. By-pass diodlar DC güç üreten FV modüllerde hem geri 
akım akışını engellemekte hem de FV modülü 3 ayrı bölgeye ayırarak olası gölgelenme veya lekelenme 
durumunda birbirine seri bağlanan FV hücrelerin ürettiği gerilim değerinin düşümünü minimuma indirmektedir 
[12]. Düşük güçlerde kullanılan by-pass diodlarında yüksek amperlerde by-pass diodu yanmakta ve işlevini 
yitirmektedir. Bu tür durumlarda FV modüller üretim yapamamaktadır. Bir başka arıza durumu ise FV 
modüllerde bir tür DC sigorta görevi gören by-pass diodları gibi, eviricilerin içlerindeki DC girişlerde de DC 
sigortaların bulunması durumudur. Eviriciyi koruma adına DC dizi girişlerinde bazen yüksek güçler 
oluşabilmekte ve oluşturulan DC dizilerden gelen yüksek amperler eviricilerde DC sigortalarına zarar 
verebilmektedir. Eviricinin dönüştürücü kartına zarar vermemesi adına DC girişe yerleştirilen DC sigortalar 
zararı üstlenmektedir. Bu tür durumlarda da yine eviricinin o dizi girişinde üretim yapılamamaktadır.  

4. EVİRİCİ SEÇİMİ 
Evirici seçimlerinde yukarıdaki özelliklerin gözetilmesinin yanı sıra uyanma ve kapanma gerilimleri de baz 
alınmalıdır. Evirici seçimi yapılırken eviricinin evirme verimi, sistem verimliliği ve MPPT verimleri ayrı ayrı 
değerlendirilmelidir [6,13]. MPPT sayısı uygulama alanına göre değerlendirilmesi gereken ayrı bir konudur. 
Evirici seçiminin en önemli adımlarından biri de eviricilerin uyanma ve kapanma geriliminin olabildiğince 
düşük olmasıdır. Eviricilerdeki uyanma voltaj değeri ne kadar düşük olursa eviriciye bağlı olan FV modül 
dizileri güneşin doğmasıyla birlikte bir o kadar erken saatte devreye girecektir. Aynı şekilde evirici kapanma 
voltaj değerinin düşük olması eviricilerin gün bitiminde güneş batarken düşük gelen ışınım değerlerinde 
eviricinin olabildiğince kapanmasına direnmesi anlamına gelecektir. Eviricilerin teknik broşürlerinde DC/AC 
oranı veya yine güç olarak yüklenebilecek maksimum AC güç oranı belirtilmektedir ve belirtilen bu değerler 
dikkat edilmesi gereken ayrı bir husustur. Örneğin evirici çıkış AC gücü 60 kW olsun. Bu eviricinin AC tarafı 
en fazla %10 artırılabilir yapılsın ve 66 kW’a kadar AC güç yüklemesi yapılabilsin. Bu eviricinin DC güç 
yüklemesi ise 90 kWp’e kadar yükleme yapılabilir olsun. Bu tür DC yükleme güçleri ve AC yükleme güçleri 
baz alınarak evirici seçimi yapılmalıdır. Buradan anlaşılacağı üzere merkezi evirici dizi eviricilerden daha iyidir 
veya kötüdür yorumu yapılmamalıdır. Her evirici kurulum yapılacak sahaya özgü olarak ayrı ayrı 
değerlendirilmeli ve hesaplanmalıdır.  

Tablo I’de Konya iline ait 999,93 kWp kurulu güce sahip bir santralin lisanslı bir simülasyon programı olan 
(PV*Sol) kullanılarak elde edilmiş rapor sonucu bulunmaktadır. Tablo I ve Tablo II kıyası yapmak üzere Tablo 
II’de de aynı santral verileri dikkate alınmış ancak evirici konfigürasyonu değiştirilmiştir. Tablo I’de merkezi 
evirici modeli kullanılmışken Tablo II’de dizi evirici modelinin konfigürasyonu çalışılmıştır. Bu iki tablo için 
santral, aynı güçte ve aynı FV paneller ile simüle edilmiştir. Sadece evirici değiştirilerek eviricilerin yükleme 
güçleri, konfigürasyonları, evirici sayıları ve sistem verimleri analiz edilerek en verimli evirici seçimi 
konfigürasyonu belirlenmiştir. Tablo I’de merkezi evirici ile yapılan konfigürasyonda santralden kWp başına 
yıllık 1.620,15 kWh enerji edilirken Tablo II’de dizi evirici ile yapılan konfigürasyonda ise kWp başına yıllık 
1.706,39 kWh enerji elde edildiği görülmektedir. Bu değere bağlı olarak sistem kurulu DC gücüne göre daha 
fazla enerji üretmektedir. Bu durum ise DC/AC oranının verimliliğe katkısını desteklemektedir. Bu değeri de 
AC şebekesi değerinden veya şebeke beslemesinden doğrulayabilmekteyiz. PV sistemden üretilen elektrik 
enerjisi değeri ne kadar fazla olur ise dolaylı olarak önlenen CO₂ (karbondioksit) değeri de o kadar yüksek 
olacaktır. Tüm bu değerler tablolardan açık bir şekilde görülebilmektedir.  
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Tablo I. Merkezi evirici ile simülasyonu yapılmış santral raporu. 

PV SİSTEMİ  

3D, Şebekeye bağlı PV sistemi  

İklim verileri Konya, Türkiye 

PV jeneratör çıkışı 999,93 kWp 

PV jeneratör yüzeyi 6.127,2 m² 

PV modül sayısı 8510 
İnvertör Sayısı 1 
Kazanç  
PV jeneratör enerjisi (AC şebekesi) 1.620.025 kWh 

Şebeke beslemesi 1.620.025 kWh 

Besleme noktasındaki düzenleme 0 kWh 

Kişisel güç tüketimi 0.00% 

Güneş enerjisi oranı 0.00% 

Yıllık özgül kazanç 1.620,15 kWh/kWp 

Sistem kullanım oranı (PR) 82,40% 

Gölgelenmeden dolayı oluşan kazanç kaybı 2,30% 

Önlenen CO₂ emisyonu 761.412 kg/yıl 
 

Tablo II. Dizi evirici ile simülasyonu yapılmış santral raporu. 

PV SİSTEMİ   

3D, Şebekeye bağlı PV sistemi  

İklim verileri Konya, Türkiye 

PV jeneratör çıkışı 999,93 kWp 

PV jeneratör yüzeyi 6.127,2 m² 

PV modül sayısı 8510 

İnvertör Sayısı 17 

Kazanç  

PV jeneratör enerjisi (AC şebekesi) 1.706.258 kWh 

Şebeke beslemesi 1.706.258 kWh 

Besleme noktasındaki düzenleme 0 kWh 

Kişisel güç tüketimi 0.00% 

Güneş enerjisi oranı 0.00% 

Yıllık özgül kazanç 1.706,39 kWh/kWp 

Sistem kullanım oranı (PR) 86,80% 

Gölgelenmeden dolayı oluşan kazanç kaybı 2,30% 

Önlenen CO₂ emisyonu 801.941 kg/yıl 
 

Tablo I ve II’deki sonuçlara göre 86.233 kWh’lık fazladan enerji üretiminin evirici türünün değişmesinden 
kaynaklandığını belirtmek gerekir. Bu durumu daha detaylı görebilmek için Tablo III ve Tablo IV’deki veriler 
yorumlanacaktır. Aynı konum üzerine aynı FV modül, aynı kurulum ölçüleri, aynı evirici modeli kullanılmış, 
sadece evirici sayısı ve buna bağlı olarak eviricilerin konfigürasyonu yani DC yüklemesi değiştirilmiştir.  
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Tablo III. Manisa iline ait 15 adet dizi evirici ile simülasyonu yapılmış santral raporu. 

PV SİSTEMİ   

3D, Şebekeye bağlı PV sistemi  

İklim verileri Manisa, Türkiye 

PV jeneratör çıkışı 996,14 kWp 

PV jeneratör yüzeyi 6.015,4 m² 

PV modül sayısı 3759 

İnvertör Sayısı 15 

Kazanç  

PV jeneratör enerjisi (AC şebekesi) 1.567.272 kWh 

Şebeke beslemesi 1.567.272 kWh 

Besleme noktasındaki düzenleme 0 kWh 

Kişisel güç tüketimi 0.00% 

Güneş enerjisi oranı 0.00% 

Yıllık özgül kazanç 1.573,35 kWh/kWp 

Sistem kullanım oranı (PR) 83,20% 

Gölgelenmeden dolayı oluşan kazanç kaybı 5,10% 

Önlenen CO₂ emisyonu 736.618 kg/yıl 

Tablo IV. Manisa iline ait 17 adet dizi evirici ile simülasyonu yapılmış santral raporu. 

PV SİSTEMİ   

3D, Şebekeye bağlı PV sistemi  

İklim veriler Manisa, Türkiye 

PV jeneratör çıkışı 996,14 kWp 

PV jeneratör yüzeyi 6.015,4 m² 

PV modül sayısı 3759 

İnvertör Sayısı 17 

Kazanç  

PV jeneratör enerjisi (AC şebekesi) 1.566.886 kWh 

Şebeke beslemesi 1.566.886 kWh 

Besleme noktasındaki düzenleme 0 kWh 

Kişisel güç tüketimi 0.00% 

Güneş enerjisi oranı 0.00% 

Yıllık özgül kazanç 1.572,97 kWh/kWp 

Sistem kullanım oranı (PR) 83,20% 

Gölgelenmeden dolayı oluşan kazanç kaybı 5,20% 

Önlenen CO₂ emisyonu 736.436 kg/yıl 

Böylece tasarım modelinin birinde (Tablo III) 15 adet evirici kullanılmış olup DC yükleme katsayısı 1.33 olarak 
belirlenmiştir. Bir diğer tasarım modelinde (Tablo IV) ise aynı DC kurulu güç için 17 adet evirici kullanılmış 
olup DC yükleme katsayısı 1.17 olarak elde edilmiştir. 15 adet evirici yüklemesi ile hem iki adet evirici 
maliyetinden hem AC kablolardan tasarruf edilmiştir. Ayrıca 15 adet evirici kullanılması ile DC gerilim artırılıp 
17 adet evirici kullanılması durumuna göre üretim değerlerinde de artış olduğu görülmüştür. Tablo III’de 15 
adet evirici kullanılarak kWp başına üretilen yıllık kWh değeri 1.573,35 mertebelerindedir. Tablo IV ise Tablo 
III verilerine göre tek fark evirici sayısının 15’den 17’ye çıkarılarak bir başka konfigürasyonun araştırılması 
durumudur. Tablo IV incelendiğinde ise 17 adet evirici kullanımı ile aynı kurulu güçteki santralden kWp başına 
yıllık 1.572,97 kWh enerji edildiği görülmektedir.  
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4.SONUÇ 
Makalede belirtilen etkenler incelendiğinde her santral için evirici modellerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi 
gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bir simülasyon programı aracılığıyla simülasyon yapılmalı, sistem verimi, evirici 
verimi gibi verim değerleri belirlenmeli ve eviricilerin ürettikleri enerji değerleri kıyaslanmalıdır. Eviricilerin, 
maksimum yükleneceği DC voltajı, eviricinin açılış voltajı ve eviricilerdeki yüklenebilecek DC/AC oranı gibi 
parametreler de eviricilerin tasarımından kaynaklı verimlerini değiştirebilmektedir. Bu sebeple her santral için 
farklı evirici modellerinin verim değerleri değişkenlik gösterebilmektedir. Sonuç olarak, evirici seçimlerinde 
santral bazlı çalışma yapılıp belirlenecek FV modüle, oluşturulacak dizi sayısına, kurulum yapılacak yerin 
yapısına, cephesine ve konumuna göre evirici türü belirlenmesi gerekmektedir.  
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Abstract 
The part of the photovoltaic (PV) modules that produces electricity is the cells. In PV modules, the name 
of the PV module changes by using the same ethylene vinyl acetate (EVA), backsheet, ribbon and frame, 
only the cells are used differently. The most important component in PV modules is PV cells, but cells are 
not the only parameter to be considered. The PV module should be considered as a whole. When choosing 
high efficiency PV modules, the issue should not be handled only with a cell focus. Parameters such as the 
quality of the cells, the chemical structure and light transmittance of the EVAs, the thickness of the 
backsheets and the protection voltage value should be checked. In addition, factors such as the high 
strength of the glass, the low reflectivity, the protection of the frame and the unobstructed and flat surface 
of the glass should also be considered. 

In the past, mostly polycrystalline cells were used. However, as a result of progressive R&D studies, cells 
with monocrystalline structures began to be preferred. Later on, in order to increase the efficiency of cells, 
there was a tendency to cell types in different organic structures, while at the same time, efficiency-
enhancing studies were continued on cells used in existing systems. In current cell studies, the sizes of cells 
are enlarged, the number of busbars on them is changed and surface wafer technology is developed. Along 
with these factors, studies on lowering the cell temperature and reducing the light reflectivity of the cells 
continue. In this study; Optimization of PV panels and developments in cell technology are detailed by 
considering the factors mentioned above. 

Keywords: Optimum PV panel selection, R&D in PV cell, PV module components, PV module 
production line 

FV Panellerin Optimizasyonu ve Hücrelerin Gelişimi 

Özet 
FV modüllerin üretimini gerçekleştiren kısmı hücreleridir. FV modüllerin tüm bileşenleri aynı olup 
hücreleri farklı olduğunda isimleri dahi değişebilmektedir. Yani FV modüllerde aynı EVA, backsheet, 
ribbon ve çerçeve kullanılması fakat sadece hücrelerin polikristal ve monokristal olması FV modülün adını 
değiştirebilmektedir. FV modüllerde en önemli bileşen FV hücrelerdir ama bakılması gereken tek 
parametre hücreler değildir. FV modül bir bütün olarak ele alınmalıdır. İyi bir FV modül seçimi için sadece 
polikristal ya da monokristal yapılar dikkate alınmamalıdır. İyi bir FV modül seçimi için iyi malzemeler 
kullanıp üretim hattının iyi koordine edilmiş olması gerekmektedir. FV modüllerin performansı; hücrelerin 
kalitesi, EVA’ların kimyasal yapısı ve ışık geçirgenliği, backsheetlerin koruması ve koruma voltaj değeri, 
camın mukavemetinin fazla yansıtıcılığının az olması ve çerçevenin sağlamlığı ile camı tutan yüzeyinin 
olabildiğince engin olması gibi etkenler ile belirlenmektedir.  

FV modüllerde ilk başlarda ağırlıklı olarak polikristal yapıya sahip hücreler kullanılmaktaydı. Fakat 
günümüzde Ar-Ge çalışmaları neticesinde monokristal yapıya kullanılan hücre çalışmalarında hücrelerin 
ebatları büyütülmekte, üzerindeki busbar sayıları değiştirilmekte ve yüzey wafer teknolojisi 
geliştirilmektedir. Bu etkenler ile birlikte hücre sıcaklığının düşürülmesi ve hücrelerin ışık yansıtıcılığının 
azaltılması gibi çalışmalar sürdürülmektedir. Çalışmamızda bu tür verim artırıcı etkenler 
detaylandırılacaktırsahip hücreler tercih edilmeye başlanmıştır. Hücrelerde verim artırmak için farklı 
organik yapılarda hücre çeşitlerine yönelim olurken aynı zamanda halihazırda kullanılan hücreler üzerinde 
de verim artırıcı çalışmalara devam edilmektedir. Günümüzde. 

Anahtar Kelimeler: Optimum FV panel seçimi, FV hücrelerde R&D, FV modül bileşenleri, FV modül 
üretim hattı  
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1.GİRİŞ  
Fotovoltaik (FV) modüller güneş ışınımından elde ettikleri enerjiyi P-N sistemi ile elektrik enerjisine 
dönüştürmek için ilk olarak 1958 yılında kullanılmaya başlanmıştır [1]. Çeşitli ebatlarda üretilen FV modüller 
birçok farklı amaç için kullanılmaktadır. Küçük ebatlarda (3-5 cm) olanları sokak lambaları, led aydınlatmalar, 
powerbank, telefon vb. elektronik cihazların şarjları gibi uygulamalarda; büyük olanları ise (1,65-2,5 m2) ev, 
fabrika çatıları ve MW bazındaki santraller için tercih edilmektedir [2]. Büyük ebatlardaki FV modüller daha 
çok tercih edildiği ve daha büyük önem arz ettiği için bu çalışmada büyük ebatlardaki yani büyük güçlerdeki 
FV modülleri inceleyeceğiz.  

FV güneş enerji santralleri sahalarda doğrudan enerji santralleri olarak kurulmaktadır. Yani sahalara kurulan 
FV güneş enerji santralleri; termik santraller, doğalgaz çevrim santrali veya bir hidroelektrik enerji santrali gibi 
enerji üretim merkezi olarak görülmektedir. FV güneş tarlalarının çok yer kaplaması, devlete ait olan 
trafolardaki doluluk kapasitesi ve ENH (enerji nakil hatlarının) uygunsuzluğu nedeniyle ülkemizde 2018 yılı 
itibariyle arazi kurulumlarına izinleri kaldırıldı [3] ve artık yönetmelikler öz tüketim uygulaması üzerine 
yoğunlaşmaya başladı. Öz tüketim uygulaması; fabrika, çiftlik, ticarethane, mesken vb. yapılar üzerine FV 
güneş santralleri kurup tüketimini Çatı-GES’ten karşılayarak üretim fazlasını satabilme uygulamasıdır. Bu 
uygulamaların yanı sıra öz tüketim uygulaması için bir yapı olma zorunluluğu mevcuttur. Yapı ruhsatı olmayan 
binalarda GES kurup tüketim ile mahsuplaşma veya üretim fazlasını satma gibi durumlara onay 
verilmemektedir [3]. 

2.FV MODÜL BİLEŞENLERİ ve OPTİMİZASYONU 
Büyük güçlerde kurulan FV güneş santrallerinde ilk etapta yaygın olarak 1,65 m2 yüzey alanına sahip 265-
285W güçlerinde polikristal FV modüller kullanılmaktaydı. Gelişen teknoloji ve monokristal ile polikristal 
hücreler arasındaki fiyat farkının neredeyse kapanmasıyla birlikte artık daha büyük güçlerde monokristal 
modüller kullanılmaya başlanmıştır. 250-285 W polikristal modüllerin yerini günümüzde 300-340 W 
güçlerindeki monokristal modüller almıştır. 250-285W polikristal FV panel ile 300-340W güçlerindeki 
monokristal FV modülleri aynı ebatları sahiptir. Böylece aynı ebatlarda ve aynı m2 üzerinde hem daha fazla 
DC kurulu güç elde edilebilecek ve buna bağlı olarak da daha fazla AC enerji üretilebilecektir. Ayrıca 
polikristal modül türünden monokristal modüle geçiş yapılarak verim artırışı da sağlanacaktır. 

Monokristal ile Polikristal FV modül farkları özetle [4]; 

o Monokristal hücreler adından da anlaşılacağı üzere tek bir kristal yapıdan üretilmekte olup üretimi zor fakat 
verimi fazladır. 

o Polikristal hücreler çok kristalli yapıdan oluşmakta olup üretimi kolay ancak verimliliği azdır. 

o Polikristal hücreler sıcaklık toleransı daha düşüktür. 

o Monokristal hücreler daha az ışınımda polikristal hücrelere göre daha çok enerji üretirler. 

FV hücrelerde, monokristal ve polikristal ayrımında daha yüksek verimlilik, daha az alan ve maliyetlerin ise 
birbirine yaklaşması sonucu artık monokristal FV hücrelerde karar kılınmıştır. Tabi ki bu karar ülkemizde 
uygulanmakta olup sıcaklık toleransı çok fazla değişkenlik gösteren bölgelerde polikristal FV modüllerin tercih 
edilebileceği de belirtilmelidir. Bu ayrım yapıldıktan sonra FV hücrelerdeki verimlilik için FV hücrelerin iç 
yapısı incelenmeye başlanmıştır. FV hücrelerde; passivated emitter and rear cell (PERC) (pasifleştirilmiş verici 
ve arka hücre), blue wafer (mavi gofret dilim hücre), rear contact cell (arka kontak hücresi), half-cut (yarım 
kesilmiş), bifacial (çift yüzeyli) ve organik hücreler gibi verimlilik artırıcı çalışmalara hız verilmiştir [5]. 
Günümüzde yaygın olarak FV panellerde PERC uygulaması ve blue wafer teknolojisi kullanılmaktadır. PERC 
teknolojisi hücrelerin arkasına yansıyan ışığı kendi içerisinde elektron koparımlarında üretime dahil etmeye 
çalışan uygulama biçimidir [6]. Blue wafer teknolojisi ise hücrenin mikron seviyelerde yüzey alanını artırarak 
daha fazla güneş ışınımından faydalanılması üzerine geliştirilen bir uygulamadır [7]. Blue wafer teknolojisinin 
anlaşılması için verilebilecek en iyi örnek, düz bir plakadan ziyade girintili çıkıntılı yüzeye sahip kalorifer 
petekleridir. Nasıl ki kalorifer peteklerindeki girinti çıkıntılar yüzey alanını artırmak için yapılmışsa aynı 
uygulama FV hücrelerde blue wafer teknolojisi ile güneşten gelen fotonları daha fazla kazanmak üzere mikron 
seviyelerinde uygulanmıştır. 

Bir başka uygulama ise Rear Contact teknolojisidir. Bu teknoloji, yüzey alanını artırarak gelen güneş ışınımının 
daha fazlasını elektrik enerjisine dönüştürme çabalarının bir başka versiyonu olarak da ifade edilebilir. Rear 
contact uygulaması, FV hücrenin ön yüzeyindeki elektrik akımını taşıyan ve kablo görevi gören ribbonların 
hücre yüzeyinden alınarak hücrenin kullanılmayan arka yüzeyine taşınması olayıdır. Bu şekilde hücre 
yüzeyinde fotonları kapan silisyum kaplı tabaka azalmayacak ve hücre üzerinde ışın tutucu alan maksimum 
düzeyde olacaktır [8]. Bu hücre çalışmalarının yanı sıra son zamanlarda hücreler ikiye bölünerek half-cut adı 
verilen Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir. Piyasada da çok yaygın olarak kullanılan half-cut FV modüllerin 
amacı hücre üzerindeki akım sıcaklıklarını azaltmaktır. Half-cut modüller piyasada şu an sıklıkla kullanılan 60 
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hücreli FV modülü 120 hücre, 72 hücreli FV modülleri ise 144 hücre olarak her hücrenin ikiye bölünmesi ile 
bir modül içerisinde hücre sayısını 2 katına çıkarmaktadır. Half-cut modüller ile hücrelerin üzerinden taşınan 
akım kapasiteleri de yarıya indirilmiş olacak ve elektrik akımından kaynaklı sıcaklıklar azaltılarak verim 
artırılacaktır. Bu teknoloji ile yapılan bir başka uygulama ise, FV modüllerde gölgelenme durumlarında 
birbirine seri bağlı hücrelerin tamamının etkilenmemesi için by-pass diodları ile FV modül içindeki hücre 
dizisinin üç bölgeye ayrılmasıdır. Bu durum half-cut uygulaması sayesinde 2 adet junction box kutusu ile 6 
adet by-pass diod kullanılması ve FV modülün altı bölgeye ayrılmasıdır. Half-cut modüller ebat olarak da güç 
olarak da büyük olduğu için junction box (elektrik bağlantı kutusu) 2 adettir [9]. FV modüllerde bölge ayrımı, 
her junction box kutusuna 3’er adet by-pass diod bağlanması ile normal FV modüller 3 bölgeye, half-cut FV 
modüller ise 6 bölgeye ayrılmaktadır. Bazı FV modül üreticileri ise by-pass diod sayısını FV modüllerinde 4’e 
çıkarabilmektedir [10]. Half-cut modüllerinin yanı sıra bifacial (çift yüzeyli) adı verilen FV modüller de 
kullanıma kazandırılmış bir başka modül türüdür. FV modüller; cam üzerine EVA (etilen vinil asetat) serilip, 
seri bağlı FV hücre grupları eklenerek tekrar hücre üzerlerine bir EVA daha serilmesiyle elde edilmektedir. İki 
EVA arasında kalan FV hücrelerin sabit kalması, laminasyon cihazında EVA’ların eritilmesiyle 
sağlanmaktadır. Daha sonra FV hücrelerin arkasına backsheet adı verilen koruma kapağı görevini üstlenen ve 
genelde beyaz renkli olan bir örtü serilir. FV modüllerde sıcaklık arttıkça gerilim düşüp akım artmaktadır. 
Ancak düşen gerilim değeri ile artan akım değerini kıyasladığımızda gerilim düşüşü daha fazla olduğu için 
sıcaklık arttıkça verim kaybı olmaktadır. Bu yüzden FV modüllerin arka muhafaza kaplaması (backsheet) 
genelde beyaz renkli olmaktadır. Ancak bifacial FV modüllerde kullanılan backsheet şeffaftır ve çift taraflı 
üretim yapabilen FV hücreler için ışınım alması zaruridir. Bazı bifacial FV modülleri ise iki cam arasına 
yerleştirilen FV hücrelerden oluşmaktadır. Bifacial FV modüller adından da anlaşılacağı üzere çift taraflı üretim 
yaptığı için FV modülün ön yüzeyi güneş ışınımıyla beslendiği gibi arka yüzeyini de olabildiğince güneş 
ışınımıyla beslemek üretimi artıracaktır. Böylece bifacial FV modüllerin uygun kurulumu durumunda verim 
artışı %20-25 değerlerine kadar çıkabilmektedir [11].  

Bu amaca yönelik olarak aşağıda verilen şekil ve tablolarda PV*Sol simülasyon programına ait hesaplamalara 
yer verilerek bifacial modüller daha detaylı olarak ele alınmıştır. Şekil 1, Tablo I ve Tablo II. verilerinin 
oluşturulması için PV*Sol simülasyon programına ait hesaplama aracının ara yüzüne aittir.  

 
Şekil 1. PV*Sol programına ait modül kurulumunun ölçülendirilmesi için hesaplama aracı 
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Tablo I. Çankırı iline ait 340W bifacial (çift yüzeyli) FV modül ile oluşturulan montaj ölçüm ve üretim değerleri 

MONTAJ DESTEK 

Referans Değer Birim 
Modül montaj genişliği-b 1,016    m 

Montaj yüksekliği-h 0,43    m 

   

Modülün eğimi-β 25 
 

Montaj yüzeyinin eğimi  0 
 

Montaj yüzeyinin yönü 180 
 

Güneş yükseklik açısı-γ 25,96 
 

21 Aralık en uzun gölgelenme açısı tarihi  21/12 - 

SONUÇLAR 

Referans                                  Değer Birim 
FV panel derinliği-(d-d1) 0,921   m 
FV panelin arka yüzeyinden sonra bırakılan 
mesafe-d1 

0,882   m 

FV panelin ön yüzeyinden sonra bırakılan 
mesafe-d 1,803   m 

ÜRETİM DEĞERLERİ 

PV jeneratör çıkışı 900,32 kWp 

PV jeneratör yüzeyi 4.536,0 m² 

PV modül sayısı 2648 Adet 

Evirici sayısı 25 Adet 

Şebeke beslemesi 1.293.429 kWh 

Yıllık özgül kazanç 1.463,63 kWh/kWp 

Sistem kullanım oranı (PR) 84,3 % 

Gölgelenmeden oluşan kayıp 5,8 %/Yıl 

Önlenen CO₂ emisyonu 607.912 kg/yıl 
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Tablo II. Çankırı iline ait 320W tek yüzeyli mono kristal FV modül ile oluşturulan montaj ölçüm ve üretim değerleri 
MONTAJ DESTEK 

Reference Değer Birim 
Modül montaj genişliği-b 1,002    m 

Montaj yüksekliği-h 0,424    m 

Modülün eğimi-β 25             

Montaj yüzeyinin eğimi  0 
 

Montaj yüzeyinin yönü 180 
 

Güneş yükseklik açısı-γ 25,96  

21 Aralık en uzun gölgelenme açısı tarihi  21/12 - 

SONUÇLAR 

Referans                                  Değer Birim 
FV panel derinliği-(d-d1) 0,908    m 
FV panelin arka yüzeyinden sonra bırakılan 
mesafe-d1 0,87    m 

FV panelin ön yüzeyinden sonra bırakılan 
mesafe-d 1,718    m 

ÜRETİM DEĞERLERİ 

PV jeneratör çıkışı 900,32 kWp 

PV jeneratör yüzeyi 4.604,3   m² 

PV Modül sayısı 2814 Adet 

Evirici sayısı 25 Adet 

Şebeke beslemesi 1.269.725 kWh 

Yıllık özgül kazanç 1.410,56 kWh/kWp 

Sistem kullanım oranı (PR) 86,7 % 

Gölgelenmeden oluşan kaybı 5,6 %/Yıl 

Önlenen CO₂ emisyonu 596.771 kg/yıl 

 

Şekil 1’deki yerleşim düzenine göre Tablo I ve Tablo II’de Çankırı iline ait bir FV güneş enerji santrali (GES) 
arazi uygulamasının PV*Sol simülasyon programı aracılığıyla montaj uygulaması için gölgelenme unsuru ve 
araziye FV panel yerleşim durumunun belirlenebilmesi için hesaplanan değerler sunulmuştur. Tablolardaki 
veriler şekilde belirtilen montaj ölçüm birimlerine göre PV*Sol programında simülasyon yapılarak elde 
edilmiştir.  

Tablolarda belirtilen 21 Aralık tarihi, en uzun gölge boyuna ulaşılan tarih olarak bilindiği için seçilmiştir. Tablo 
I incelendiğinde, modül montaj genişliği (b) 1,016 m, FV panelin arka yüzeyinden sonra bırakılan mesafe (d1) 
0,882 m ve FV panelin ön yüzeyinden sonra bırakılan mesafe ise 1,803 m olarak alınmıştır. Bu montaj ölçüleri 
ile 900,32 kWp DC kurulu güç için 4.536,0 m² alan, 2648 adet 320W mono kristal FV modül ve 25 adet evirici 
kullanılmıştır. Bu durumda Tablo I’ den de görüleceği üzere %5,8 gölgelenme kaybı ile sistem kullanım oranı 
yani performans oranı (PR) %84,3 olarak elde edilmiştir. %5,8 olan gölgelenme kaybı simülasyon programı 
için sadece FV modüllerin birbirine olan gölgelenmelerini belirtmektedir. Gölgelenme kayıplarının ihmal 
edilmesi durumunda şebeke beslemesine bu kayıpların eklenmesi ile toplam üretim değeri elde edilmektedir. 
Böylece 1.293.429 kWh’lık değere gölgelenme kaybı eklendiğinde toplam üretim 1.373.067 kWh olarak elde 
edilmiş olur. Bu değer, montajdan kaynaklı gölgelenmelerin olmaması durumunda üretilen yıllık enerji 
miktarını göstermektedir  

Tablo II’ de 320W gücündeki tek yüzeyli mono kristal FV modüle ait modül montaj genişliği 1,002 m, FV 
panelin arka yüzeyinden sonra bırakılan mesafe (d1) 0,870 m ve FV panelin ön yüzeyinden sonra bırakılan 
mesafe 1,718 m olarak alınmıştır. Bu durumda yine 900,32 kWp DC kurulu güç elde edilmiş ve kullanılan 
alanın 4.604,3 m² olduğu görülmüştür. Tablo II’ deki gölgelenme kaybı ise %5,6 olarak belirtilmiş ve bu 
kayıpların olmadığı varsayıldığında yıllık üretilen enerji miktarının 1.345.046 kWh olduğu sonucu elde 
edilmiştir. 
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Her iki tablo kıyaslandığında; gölgelenme kayıplarının ihmal edilmesi durumunda 340 W bifacial modül ile 
daha az alan kullanılarak mono kristal yapılı tek yüzeyli FV modüle göre yıllık enerji üretiminin daha fazla 
olduğu sonucuna varılmıştır.  

Bifacial FV modüllerde sahalardaki zemin de önemli bir faktördür. Saha zeminini değerlendirirken albedo 
katsayısı olarak adlandırdığımız sektörel bir terimi dikkate almalıyız. Albedo katsayısı ne kadar yüksek olursa 
yerden yansıyan güneş ışınları o kadar fazla olacak ve bifacial FV modüllerin arka yüzeyinin yerden yansıyan 
bu ışınları yakalaması bir o kadar fazla olacaktır. Sahalar, yani çatı olmayan arazi GES’ler, genellikle otlardan 
temizlenip albedo katsayısı yüksek malzemeler ile dizayn edilmektedir. Beyaz renk çakıl, ekilmemiş tarla 
zemini, yeni dökülmüş beton araziler standart kayalıklı zeminlerinden daha yüksek albedo katsayısına sahip 
malzemelerdir. Albedo katsayısı yüksek olan malzemelerden çakıl taşları nasıl ki bifacial FV modüller için FV 
modülün arka yüzeyinin yansıyan ışınlarını tutmasında önemli bir rol oynuyorsa, tek yüzeyli FV modüller ile 
kurulan santraller için de beyaz renk olması bir avantajdır. Döşenen çakıl taşları ile zeminin beyaz renkli olması 
sebebiyle FV modüllerin ısıyı üzerine çekme konusunda zayıf kalması ve çakıl taşı uygulamasının maliyetinin 
diğer albedo katsayısı yüksek malzemelere göre daha makul olması tercih edilebilirlik yönünden çakıl taşı 
uygulamasını avantajlı kılmakta, böylece verimde de bir artış sağlanmaktadır [12]. Tablo III’ de ise bazı 
malzemelerin albedo katsayıları verilmiştir. 

Tablo III. Albedo katsayısı 

Malzeme adı Albedo katsayısı 

Asfalt zemin 0,15 

Ekilmemiş tarla 0,26 

Çakıl zemin 0,18 

Temiz yeni dökülmüş beton 0,30 

Taze kar örtüsü  0,80 – 0,90 

Eski kar örtüsü 0,45 – 0,70 

FV modüllerde asıl üretimi gerçekleştiren kısım hücreler olsa da verimlilik yönünden değerlendirme yapılırken 
sadece hücreler ele alınmamalıdır. FV modül için kullanılan ekipmanlardan olan cam, EVA, ribbon, backsheet 
gibi materyallerin teknik verileri tek tek incelenmelidir [13].  

FV modüllerin performansı için bir başka faktör ise üretim bandındaki süreçtir. FV modül için malzemeler 
temin edildikten sonra üretim hattı bir nevi montaj aşamasıdır. FV modül üretim hattının düz bir hat şeklinde 
olması ve mümkün olduğu kadar el değmeden üretim yapılması sağlanmalıdır. Modül üretim hattına 
yerleştirilen cam üzerine EVA el yardımıyla serilir. Cam ve EVA’sı yerleştirilen üretim hattında bir sonraki 
aşama FV hücrelerin dizi şeklinde EVA üzerine yerleştirilmesidir. Bu aşamada gerek FV hücrelerin 
lehimlenmesi gerekse lehimlenerek dizi oluşturulan FV hücrelerin panele yerleştirilmesi robotik kollar 
yardımıyla el değmeden yapılmaktadır. FV hücreler çok hassas bir yapıya sahip olduğu için hücre üzerindeki 
parmak izleri veya insan tenindeki yağ tabakasından FV hücreye geçecek en ufak lekelenmeler hücre verimini 
düşürmektedir. Bu sebeple stringer cihazlarında insan eli değmeden kızılötesi lehimlemeler yardımıyla FV 
modül içerisindeki hücreler birbirine lehimlenerek dizi oluşturulmakta ve EVA üzerine serilmektedir. Daha 
sonra EVA üzerine yerleştirilen FV hücre dizileri birbirlerine lehimlenmektedir. FV modüller genelde 60 veya 
72 hücreli olarak imal edilmekte olup yatayda 6’lı dikeyde ise 10’lu veya 12’li diziler oluşturulur. Stringer 
makinasından çıkan FV hücre dizileri yatayda 2’li olmak üzere birbirine seri olarak lehimlenmektedir. Daha 
sonra lehimi tamamlanan hücrelerin üzerine bir EVA daha serilerek FV hücre dizisi iki EVA arasında 
bırakılmaktadır. İki EVA arasına yerleştirilen FV hücrelerin üzerine ikinci EVA’dan sonra backsheet serilir.  

FV cam üzerine EVA, EVA üzerine hücre dizisi, hücre dizisi üzerine ikinci EVA ve backsheet serildikten sonra 
FV modül laminasyon cihazına gönderilir. İki EVA laminasyon cihazında eriyerek FV hücrelerin sabit 
kalmasını sağlar. Backsheet ise FV modülün arka kısmının hem mekanik hem de elektriksel olarak koruma 
görevini üstlenir. FV modülünün laminasyona girmeden önce EL Tester adı verilen Elektrolüminans cihazında 
röntgeni çekilmelidir. Böylece, FV hücrelerde herhangi bir gözle görülmeyen mikro çatlak mevcut mu veya 
hücre dizileri oluşturulurken lehimlemede herhangi bir sorun oluşmuş mu gibi gözlemler laminasyon cihazına 
gönderilmeden önce EL Tester cihazında gözden geçirilmiş olur. Laminasyondan hemen önceki 
elektrolüminans işlemi çok büyük bir önem arz etmektedir. FV hücrelerdeki kırık ve çatlaklar veya hücrenin 
üzerindeki gözle görülmeyen lekeler dahi üretim için büyük bir önem arz etmekte ve hem FV modül verimini 
hem de FV modül ömrünü etkilemektedir. FV modül üretim hattının paketleme aşamasından hemen önce FV 
modüller Flash test makinasına girerek güç değerleri ölçülmekte ve tekrar EL Tester (elektrolüminans) cihazına 
girerek röntgen görüntüsü alınmaktadır. Bu aşamada herhangi bir sorun gözlenmez ise FV modül paketlenerek 
alıcıyla buluşturulmaktadır.  
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FV modül ekipmanlarından FV camı güneş ışınlarından elektrik elde edilmesi için kullanılacağından dolayı 
özel bir yapıya sahiptir. FV modüller üretim santrallerinin çalışma mantığı gereği açık alanlara 
yerleştirildiklerinden her türlü doğa olayına maruz kalmaktadır. Özellikle kış aylarında üzerlerine gelen sert 
dolu taneleri, yazın yüksek kışın ise düşük sıcaklıklara maruz kalınmasından dolayı modül camlarında temperli 
camlar tercih edilmektedir. Ayrıca temperlenmiş modül camlarına ek olarak daha fazla verim elde edilmesi 
amacıyla anti-reflect kaplama olarak adlandırılan yansıma önleyici uygulamalar da kullanılmaktadır [14].  

FV modülün bir başka parçası da EVA’lardır. EVA’ların kimyasal yapısı etilen vinil asetat olarak bilinir. EVA 
ismini ise kimyasal yapısından kaynaklı kullanılan malzemelerin baş harflerinden almıştır. EVA’lar belirli 
sıcaklıkta eriyen elastik bir yapıya ve şeffaf bir görüntüye sahiptir. EVA’ların belirli bir iletkenliği, erime 
sıcaklığı, laminasyon süreci ve dayanıklılığı vardır. Tercih edilecek EVA’ların iletkenliğinin yüksek, erime 
sıcaklığının düşük, laminasyon süresi ve kalınlığının az, dayanıklılık ve ışık geçirgenliğinin ise yüksek olması 
istenir [15]. FV modüllerde EVA seçiminin yanlış yapılması FV modül üreticisi için üretim bandındaki 
laminasyon işleminin gecikmesinden kaynaklı olarak üretim sürecinin uzamasına sebep olmaktadır. Yatırımcı 
için ise yanlış EVA seçiminden dolayı FV modüllerin ışık geçirgenliği azalacak, bu da fotovoltaik modülden 
elde edilecek elektrik enerjisini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu yüzden FV modüllerde EVA seçimi son 
derece önemlidir. Yanlış seçilen EVA’lar yıllar geçtikçe FV modülün üretimini ciddi oranlarda düşürmektedir 
[14]. 

Bir başka FV modül parçası ribbonlardır. Ribbonlar FV modüllerdeki hücrelerin P-N teknolojisi ile güneş 
ışınımında kopan elektronların taşınması görevini üstlenen bir nevi kablodur. Ribbonlar da aynı kablolar gibi 
iletkenlik yönünden verim farkları yaratmaktadır [16]. Ribbonların FV hücrelerde bağlandığı yerlere busbar 
adı verilmektedir. Busbar sayısı arttıkça FV hücrenin üretim yapan yüzey alanı azalsa da hücrelerin ürettiği 
elektrik akımı taşınırken artan sıcaklık değeri paylaştırılarak azaltılmış olacaktır. Ribbonlar genelde kurşun 
alaşımından üretilmiş olup FV hücrelerin üzerine üretim bandında el değmeden robotlar yardımıyla stringer 
cihazlarında lehimlenmektedir. Ribbonların FV hücre üzerine lehimlenmesinde herhangi bir kopukluk veya 
lehimin eksik bırakılması durumunda FV modül üretim yaparken bir müddet sonra ark oluşturup FV modülü 
patlatmaktadır. Şekil 2 ve Şekil 3’de lehim hatasından kaynaklı FV modül arızalarına ait görseller sunulmuştur 
[17]. 

 
Şekil 2.. Ribbon lehimlenme hatasından kaynaklı ark oluşumu 

FV modüllerde arka muhafaza görevini üstlenen materyale ise backsheet adı verilmektedir. Backsheetler, FV 
modüllerin sıcaklık ile verimi ters orantılı olduğu için beyaz renk tercih edilmektedir. Backsheetler aynı 
zamanda FV modüllerde üretim prosesine lamine edildiği için elektriksel olarak da bir koruma sağlamaktadır. 
Backsheetler basit bir koruma kapağı olarak görülmemeli ve teknik özelliklerine göre seçim yapılmalıdır. 
Backsheetin teknik özelliklerinden olan kısmi deşarj voltajı (partical discharge voltage) değeri bakılması 
gereken önemli bir parametredir. Bu değer backsheetin elektriksel olarak koruma sağlaması için gereklidir. 
Backsheetlere ait teknik özelliklerde belirtilen bu değer önceleri 1000 V değerlerinde iken günümüzde 1500 V 
değerlerine ulaşmaktadır [18]. Kısmi deşarj voltaj değeri panel-evirici uyumluluk hesabı yapılırken 
belirlenecek FV modül dizi sayısı için baz alınması gereken bir parametredir. Eğer FV modüllerde kullanılan 
backsheet 1000V değerinde ise ona göre FV dizi sayısı belirlenmelidir. Ancak 1500V kısmi deşarj voltajına 
sahip backsheet kullanılmış ise ve o FV modülün elektrik bağlantı kutusu (junction box) 1500V gerilim değeri 
için uygun ise evirici maksimum gerilim değeri de gözetilerek daha yüksek sayılarda FV dizisi oluşturulabilir 
[20]. 
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Şekil 3. Ribbon lehimlenme hatasından kaynaklı backsheet yanığı ve FV modül patlaması 

3.SONUÇ 
FV modüllerde yüksek verim için yukarıda belirtilen tüm özellikler dikkate alınarak iyi bir FV panel seçimi 
yapılabilir. PERC teknolojisine sahip hücre, iletkenliği yüksek ribbonlar, kalınlığı düşük ve iletkenlik katsayısı 
yüksek EVA’lar, kısmı deşarj voltajı ve mukavemeti yüksek backsheetler verimliliği artı yönde etkileyen 
unsurlardır. FV paneli bir bütün olarak ele alacak olursak bifacial FV modül ile tek yüzeyli FV modülün üretim 
farkları kıyaslandığında üretim değerlerindeki farklar da ele alınmış; Tablo I ve Tablo II’den de görüleceği 
üzere bifacial FV modüller tek yüzeyli modüllere göre daha fazla enerji üretimi gerçekleştirmiştir Bifacial FV 
modüller çift taraflı üretim gerçekleştirmesi için arka yüzeylerinden de ışınım alması gerekmektedir. Bu yüzden 
bifacial FV modüller arazi uygulamalarında daha uygun olmakta veya çatı uygulamaları için arka yüzeylerine 
ışınım alabileceği şekilde konumlandırılması gerekmektedir. 

Her özellik seçiminde maliyet artmakta ve ürün seçimi için fiyat/performans bazında değerlendirme yapılması 
gerekmektedir. Ayrıca FV modül materyalleri ve FV modül üretim hattının düzgün ilerlediğini gösteren belge 
kanıtlarının da incelenmesi elzemdir. Üretim hattının uygunluğunu tespit etmek için EL Tester cihazı raporu 
ve Flash Test raporları istenmelidir. Bu iki rapor üretim hattı prosesinin işleyişinin düzgünlüğünü ve FV 
modülün verimliliğini göstermek için yeterli raporlardır. Ancak detaylı FV modül değerlendirmesi için FV 
modül üretiminde kullanılan her materyalin teknik verileri incelenmelidir. 
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Abstract 
Today, thermal analysis is very important in heat exchanger studies and is carried out with the help of 
Computational Fluid Dynamics (CFD). Computational fluid dynamics (CFD) is a branch of fluid 
mechanics in which the problems in which fluid behavior is effective are analyzed by solving them on a 
computer. While the thermal analysis process is being performed, the temperature analyzes that occur as 
a result of the behavior of the fluids can be tested with ANSYS THERMAL. In this study, a comparison of 
the thermal analysis of Titanium insulated and Tantalum insulated AISI 304 stainless steels used in shell 
and tube heat exchangers was made, and a time dependent heat treatment analysis was carried out inside 
and outside of a circular tube. Water was used as the fluid flowing through the pipe, and air was used as 
the fluid flowing outside the pipe. The initial temperature value of the liquid fluid is taken as 70°C and the 
air is taken as 20°C. The values of the Titanium and Tantalum insulated AISI 304 stainless steel pipe at 
18, 60, 300 and 1800 seconds were discussed and the results were analyzed with the help of ANSYS 
THERMAL for 30 minutes and 100 steps and presented in graphics and tables. According to the analysis 
data, while the internal temperature is 70 °C and the external temperature is 20 °C, the internal 
temperature of Titanium insulated AISI 304 stainless steel decreased from 70 °C to 47,3815 °C in the first 
step and in the 18th second, and the external temperature was 20 °C increased from °C to 29.1104°C. In 
the last step, the indoor temperature decreased from 70°C to 69.7877°C in the 1800th second, while the 
outside temperature increased from 20°C to 69.3639°C. In the case of tantalum insulated AISI 304 
stainless steel, in the first step, the internal temperature decreased from 70°C to 47.7754°C in the 18th 
second, while the external temperature increased from 20°C to 31.3127°C. In the last step, the indoor 
temperature decreased from 70°C to 69.7835°C in the 1800th second, and the outside temperature 
increased from 20°C to 69.4028°C.  

Keywords: AISI 304 stainless steel, titanium, tantalum, thermal analysis, temperature 

 
Farklı Yalıtım Malzemelerinden Yapılmış Dairesel Kesitli 

Borularda Isıl Analizin Karşılaştırılması 

Özet 
Günümüzde ısı değiştirici çalışmalarında ısıl analiz oldukça önemlidir ve Hesaplamalı Akışkanlar 
Dinamiği (HAD) yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD), temel 
olarak akışkan davranışının etkili olduğu problemlerin, bilgisayar üzerinde çözülerek analiz edildiği, 
akışkanlar mekaniğinin bir koludur. Isıl analiz işlemi yapılırken ANSYS THERMAL ile akışkanların 
davranışlarının sonucunda gerçekleşen sıcaklık analizleri test edilebilmektedir. Bu çalışmada gövde 
borulu ısı değiştiricilerinde kullanılan Titanyum yalıtımlı ve Tantalyum yalıtımlı AISI 304 paslanmaz 
çeliklerin ısıl analizlerin karşılaştırılması yapılmış, dairesel kesitli bir borunun içinden ve dışından geçen 
zamana bağlı ısıl işlem analizi gerçekleştirilmiştir. Boru içinden akan akışkan olarak su, dışından akan 
akışkan olarak da hava kullanılmıştır. Sıvı akışkanın başlangıç sıcaklık değeri 70°C, havanın ise 20°C 
alınmıştır. Titanyum ve Tantalyum yalıtımlı AISI 304 paslanmaz çelik borunun 18, 60, 300 ve 1800. 
saniyedeki değerleri ele alınmış olup 30 dakika ve 100 adım için ANSYS THERMAL yardımıyla sonuçları 
incelenip, grafik ve tablolar halinde sunulmuştur. Analiz verilerine göre iç sıcaklık 70 °C dış sıcaklık 20 
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°C iken, Titanyum yalıtımlı AISI 304 paslanmaz çelik ilk adımda ve 18. sn’ de iç sıcaklık 70°C’ den 
47,3815°C’ ye kadar düşmüş, dış sıcaklık ise 20°C’ den 29,1104°C sıcaklığa yükselmiştir. Son adımda 
1800. sn’ de iç sıcaklık 70°C’ den 69,7877°C’ ye düşerken, dış sıcaklık ise 20°C’ den 69,3639°C’ ye 
çıkmıştır. Tantalyum yalıtımlı AISI 304 paslanmaz çelikte ise ilk adımda 18. sn’ de iç sıcaklık 70°C’ den 
47,7754°C’ ye kadar düşerken, dış sıcaklık ise 20°C’ den 31,3127°C ye yükselmiştir. Son adımda 1800. 
sn’ de iç sıcaklık 70°C ’den 69,7835°C’ ye düşmüş, dış sıcaklık ise 20°C ’ den 69,4028°C’ ye çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: AISI 304 paslanmaz çelik, titanyum, tantalyum, termal analiz,  sıcaklık 

1. GİRİŞ 
Isı değiştiricileri bir akışkandan diğerine ısı transfer etmek için tasarlanmış, farklı sıcaklık ve basınçtaki 
akışkanların arasında gerçekleşen ısıl enerjiyi sağlayan cihazlardır. Isı değiştirici tipinin seçiminde 
kullanılacak temel ilke, konstrüksiyon malzemeleri, basınç ve sıcaklık, performans parametreleri (sıcaklıklar, 
debiler, basınç düşümleri), kirlenme eğilimleri, akışkanların tipleri ve fazları, ısı değiştiricinin boyutu, 
bulunabilirlik ve ekonomik faktörlerdir. Literatürde bir borudan geçen sıvının hesaplamalı akışkanlar 
dinamiği analizi üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır [1- 5]. Jain [6], HAD programının gövde borulu ısı 
değiştiricilerinde akışkan akışı ve sıcaklık alanlarında faydalı olabileceğini belirtmiş ve ısı transfer 
parametreleriyle modellemiştir. K-epsilon, Laminer, Eddy viskozite, SST modelleri arasında yapılan 
karşılaştırmalar sonucunda K-epsilon modelinin tahmin edilen akış parametreleri, ısı taşınım katsayısına en 
uygun model olduğu belirlenmiştir. Kara ve Güraras [7], bilgisayar programlarını kullanarak alternatif 
sayıdaki ısı değiştiricilerinden optimum ısı değiştiricisini araştırmışlardır. Sonuç olarak program 240 ısı 
değiştiricisi arasından % 25 kesme oranlı, üçgensel dizimli, tek parçalı şaşırtma levhasını seçmiştir. 1 ve 2 
geçişli boru, U tipi, E tipli gövdeyi onaylamıştır. Eslamnezhad ve Rahimi [8],  farklı kanat dizilimleri ile ısı 
değiştiricilerindeki FDM için ısı transferinin arttırılması üzerine çalışmışlardır. Yapmış oldukları çalışmada, 
iç boruya bağlı ve dış yüzeyine; dış boruya bağlı iç yüzeyine farklı şekilde yerleştirilmiş kanatlar durumunda 
FDM‟nin erimesini incelemişlerdir. Elde ettikleri sonuçlarda yerleştirilen kanatların FDM içindeki ısı 
taşınımını etkilemeyecek şekilde yerleştirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca ısı değiştiricinde en son 
eriyen FDM kısmının alt tabakada olduğunu göstermişlerdir. Bu dezavantajı önlemek içinde farklı bir model 
tasarımı yapmışlar ve bu tasarımın eskiye kıyasla erime süresini %17.9 oranında arttırdığını kanıtlamışlardır. 
Esapour vd. [9], çok borulu ısı değiştiricilerinde faz değişiminin boru sayısına, geometrik dizilimine, debiye 
ve giriş sıcaklığına bağlı olup olmadığını incelemişlerdir. Elde ettikleri sonuçlarda, akışkanın giriş 
sıcaklığının artmasıyla erime işleminin hızlandığını fakat debinin artmasının bu süreyi ciddi anlamda 
düşürmediğini bulmuşlardır. Ayrıca boru sayısının artmasının, borular arasındaki erime bölgesinin 
genişlemesinin ve bundan dolayı da taşınımla ısı transferinin erime hızını arttırdığını da belirtmişlerdir. Boru 
sayılarındaki bu arışın erime süresinde %29‟luk bir düşüşe neden olduğunu da ortaya koymuşlardır. Özden 
[10], gövde borulu ısı değiştiricilerinin dizaynında şaşırtma levhası sayılarının, kesmelerin, gövde çaplarının 
ısı taşınım katsayısına ve basınç düşümlerine etkisini incelemiştir. Küçük bir ısı değiştiricisinin nümerik 
olarak ısı transfer etkisi araştırılmıştır. HAD programında farklı sayılardaki şaşırtma levhası ve türbülanslı 
akış performansı incelenmiştir. HAD programından alınan sonuçlara göre en iyi türbülans modelinin K-
epsilon olduğu belirlenmiştir. Lei vd. [11], klasik gövde borulu ısı değiştiricilerin şaşırtma levhalarını açılı 
bir şekilde yerleştirerek ısı transferine etkisi üzerinde çalışmışlardır. Yapmış oldukları sayısal analizde, açılı 
yerleştirilmiş şaşırtma levhalı ısı değiştiricinin basınç düşüşüne bağlı ısı transfer katsayısının klasik gövde 
borulu ısı değiştiricinden daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Ma [12], gövde borulu ısı değiştiricilerinin 
delikli ve deliksiz olması durumunda hangisinin daha verimli olacağı araştırılması amacıyla 3D modelinin 
HAD programında çözümlenmesini yapmıştır. Reynolds sayısı 1500 - 4000 arasında olan delikli ısı 
değiştiricisinin, Reynolds sayısı 700 - 6000 arasında olan deliksiz ısı değiştiricisine göre ısı transfer oranının 
% 25 - 53 arasında arttığı belirlenmiştir. Ramos vd. [13], atık ısı geri kazanımında kullanılan, çapraz akışlı 
hava-su ısı borulu ısı değiştiricisini deneysel ve sayısal olarak incelemişlerdir. CFD sonuçları ile deneysel 
sonuçlar karşılaştırılmış ve modelleme tahminlerinin deney sonuçlarından %10 farklı olduğunu bulmuşlardır. 
Babu ve Munawar [14], gövde borulu ısı değiştiricisinin en uygun tasarımı için diferansiyel denklem 
yöntemlerini çalışmışlardır. Gövde borulu ısı değiştiricisinin en uygunu için minimum ısı transfer alanını 
belirlemeye çalışarak, ısı değiştiricisinin maliyetini düşürecek hesaplamalar yapmışlardır. Cole [15], 
çalışmasında soğutma olayında gövde borulu ısı değiştiricilerini incelemiştir. Çalışmada soğutma 
uygulamalarında gövde borulu ısı değiştiricilerin seçilmesi halinde boyutlandırma üzerine odaklanılmıştır. 
Lachi vd. [16], değişik akışkan akış hızlarına sahip çift borulu ve tek geçişli gövde borulu ısı değiştiricilerin 
zaman sabitleri üzerine bir çalışma yapmışlardır. Önerdikleri metot, ısı değiştiricilerinin girişindeki akış 
hızının herhangi bir değişimini tanımlayabilmektedir. Isı değişicilerinin işletimi esnasında karşılaşılabilecek 
problemlerden olan, gövde borulu ısı değiştiricisinde halka oluşumlu tortuların kabuk yüzeyinde sebep 
olduğu basınç düşüşünü incelemişlerdir. Hamaruddin [17], plakalı ısı değiştiricilerinde akışkanların hızı ve 
sıcaklıklarını değiştirerek HAD programından alınan sonuçlarını karşılaştırmıştır. Belirlenen şartlar altında 
Fluentte çözümleme yapılmıştır. Daha düşük hızlarda ve suyun yüksek sıcaklıklarında daha iyi ısı transfer 
performansı gözlenmiştir. Mukherjee [18], verimli bir ısı değiştiricisi için gerekli parametreleri (ısı değiştirici 
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bileşenleri, şaşırtma levhası, basınç düşümü, sıcaklık farkları) belirlemiştir. Hangi tip şaşırtma levhası 
kullanılacağı (tek parçalı, iki parçalı, vs…), şaşırtma levhası kesmelerinin ne kadar olacağı incelenmiştir. 
Elde edilen sonuçlara göre şaşırtma levhası kesme oranının gövde çapının 0.4 - 0.6 katı olmasının optimum 
olacağı belirlenmiştir.  

2. MATERYAL VE METOT 
Bu çalışmada gövde borulu ısı değiştiricilerinde kullanılan AISI 304 paslanmaz çelik borunun üzerinde 
kullanılan farklı yalıtım malzemesi olarak ele alınan Titanyum yalıtımlı ve Tantalyum yalıtımlı AISI 304 
paslanmaz çeliklerin ısıl analizlerin karşılaştırılması yapılmıştır. Başlangıç sıcaklığı 25 °C olan dairesel kesitli 
bir borunun içinden ve dışından geçen zamana bağlı ısıl işlem analizi gerçekleştirilmiştir. Boru içerisinden 
akışkan olarak su dışında ise akışkan olarak hava olmak üzere iki farklı akışkan kullanılmıştır. Sıvı akışkanın 
başlangıç sıcaklık değeri 70°C, havanın ise 20°C olarak alınmıştır. Titanyum ve Tantalyum yalıtımlı AISI 
304 paslanmaz çelik borunun 18, 60, 300, 1800. saniyedeki değerleri ele alınmış olup 30 dakika ve 100 
adımda ANSYS THERMAL programında analizi yapılmıştır. Benzer çalışmalar literatürde mevcuttur [19]. 

2.1. Hesaplamalarda kullanılan veriler 
Boru malzemesi: AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK 
Borunun iç çapı: 25 mm  
Borunun dış çapı: 40 mm 
Borunun uzunluğu: 300 mm 
 
2.2. Isı değiştiricisindeki ısıl hesaplamalarda yapılan kabuller 
Yapılan bu çalışmada zamana bağlı rejim şartları geçerlidir. Isı değiştiricisi çevreye ısı kaybı ihmal edilecek 
kadar iyi yalıtılmıştır. Isı değiştiricisi içinde ayrıca bir ısı üretici yoktur. Her bir akışkanın ısıl ve fiziksel 
özellikleri sabit alınmıştır. Toplam ısı transfer katsayısı ve kirlenme faktörleri sabit ve üniformdur. Akışkan 
akımlarının kinetik ve potansiyel enerji değişimleri ihmal edilmiştir. Çalışmada kullanılan akışkanların 
özellikleri Tablo I’de kullanılan borunun özellikleri Tablo II’ de, AISI 304 paslanmaz çelik hakkında genel 
bilgiler de Tablo III’ de verilmiştir. 

 

Tablo I. Kullanılan sıcak ve soğuk akışkan özelikleri 

Akışkan Sıcaklık (°C) 
 

h(W /m²°c) 
 

Su 70 2000 

Hava 20 5 

 

Tablo II. Kullanılan borunun özelikleri 

Malzeme (ρ, kg/m³) (k, W/mK) (Cp, j/kgK) 
 

AISI 304 paslanmaz Çelik 7900 14.9 477 
Titanyum 4500 21.9 522 
Tantalyum 16.600 57.5 140 
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Tablo III. Kullanılan kompozit malzemeler hakkında genel bilgiler 
MALZEME GENEL BİLGİLER 

 
 
 
 

AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK 

304 kalite paslanmaz çelik, %15 ila %20 arasında krom ve 
%2 ila %10 arasında nikel içermektedir. Diğer paslanmaz 
çeliklere oranla çok daha az elektriksel bir iletken 
olduğundan manyetik özelliği bulundurmaz. 304 paslanmaz 
çelik, östenitik paslanmaz grubuna girmektedir. Östenitik 
paslanmaz grubuna dâhil olan diğer paslanmaz çelikler 
gibi 304 paslanmaz çelik de yüksek kuvvet basıncına ve 
yüksek ısıl işleme oldukça dayanıklıdır. 
 

 
TİTANYUM 

Yapısı itibari ile hafif, güçlü ve parlaktır. Metalik bir ak 
elementtir ve yüksek dayanıklılığa sahiptir. Yüksek erime 
noktası ile dayanıklı metallerden olması sebebi ile çok 
kullanışlı bir elementtir. Korozyona karşı dirençlidir. 

 
 

TANTALYUM 

Doğada bilinen korozyon direnci en yüksek metaldir. Her 
türlü asit, sıcak asit, deniz suyu ve diğer korozyon 
ortamlarına karşı mükemmel dirence sahiptir yüksek 
korozyon direnci, çok sayıda kimyasal uygulamada onu 
değerli bir malzeme haline getirir 

3.  BULGULAR 
Burada ANSYS-THERMAL programında, materyal kısmında girilerek akışkanların özellikleri ve kullanılan 
paslanmaz çeliğin ve yalıtım için kullanılan kompozit malzeme özellikleri verilmiştir. Isıl işlem analiz süresi 
30 dakikada çözümlenmiştir. Şekil 1.’de verilen geometrik değerlere uygun şekil üzerinde çalışılacak 
geometri ANSYS programında çizilmiş ve mesh işlemi yapılmıştır. Tek bir mesh uzunluğunun değeri 
0.009’dur. Mesh işlemi sonucunda 2240 sayısında düğüme, 8092 sayısında elemana bölünmüştür. Eleman 
sayısı:8092,düğüm nokta sayısı: 2240 olarak belirlenmiştir. 

 
Şekil 1. AISI 304 paslanmaz çelik borulu ısı değiştiricisinin mesh hali 

 

                    a)                                                                                    b) 

Şekil 2. AISI 304 paslanmaz çelik borulu ısı değiştiricisinin 18.sn renkli konturu a) Titanyum yalıtımlı, b) 
Tantalyum yalıtımlı  
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Şekil 2 a’ da problem çözülürken Titanyum yalıtımlı borunun dış sıcaklığı 20°C iç sıcaklığı 70°C iken 18 sn. 
sonunda iç sıcaklık 70°C ’den 47,3815°C’ ye kadar düşmüştür. İç sıcaklık 22,6185°C sıcaklık kaybederken, 
dış sıcaklık 20°C’ den 29,1104°C sıcaklığa çıkmıştır. Bu durumda dış sıcaklık 9,1104°C artmıştır. Şekil 2 b’ 
de problem çözülürken Tantalyum yalıtımlı borunun dış sıcaklığı 20°C iç sıcaklığı 70°C iken 18 sn. sonunda 
iç sıcaklık 70°C ’den 47,7754°C’ ye kadar düşmüştür. İç sıcaklık 22,2246°C sıcaklık kaybederken, dış 
sıcaklık 20°C’ den 31,3127°C sıcaklığa çıkmıştır. Bu durumda dış sıcaklık 11,3127°C artmıştır.  

 
                    a)                                                                                    b) 

Şekil 3. AISI 304 paslanmaz çelik borulu ısı değiştiricisinin 60.sn renkli konturu a) Titanyum yalıtımlı, b) 
Tantalyum yalıtımlı  

Şekil 3 a’ da problem çözülürken Titanyum yalıtımlı borunun dış sıcaklığı 20°C iç sıcaklığı 70°C iken 60 sn. 
sonunda iç sıcaklık 70°C ’den 57,7969°C’ ye kadar düşmüştür. İç sıcaklık 12,2031°C sıcaklık kaybederken, 
dış sıcaklık 20°C’ den 41,7027°C sıcaklığa çıkmıştır. Bu durumda dış sıcaklık 21,7027°C artmıştır. Şekil 3 b’ 
de problem çözülürken Tantalyum yalıtımlı borunun dış sıcaklığı 20°C iç sıcaklığı 70°C iken 60 sn. sonunda 
iç sıcaklık 70°C ’den 47,2779°C’ ye kadar düşmüştür. İç sıcaklık 10,5733°C sıcaklık kaybederken, dış 
sıcaklık 20°C’ den 59,4267°C sıcaklığa çıkmıştır. Bu durumda dış sıcaklık 27,2779°C artmıştır.  

 
                    a)                                                                                    b) 

Şekil 4. AISI 304 paslanmaz çelik borulu ısı değiştiricisinin 300.sn renkli konturu a) Titanyum yalıtımlı, b) 
Tantalyum yalıtımlı  

Şekil 4 a’ da problem çözülürken Titanyum yalıtımlı borunun dış sıcaklığı 20°C iç sıcaklığı 70°C iken 300 sn. 
sonunda iç sıcaklık 70°C ’den 68,654°C’ ye kadar düşmüştür. İç sıcaklık 1,346°C sıcaklık kaybederken, dış 
sıcaklık 20°C’ den 66,6511°C sıcaklığa çıkmıştır. Bu durumda dış sıcaklık 46,6411°C sıcaklık artmıştır. Şekil 
4 b’ de problem çözülürken Tantalyum yalıtımlı borunun dış sıcaklığı 20°C iç sıcaklığı 70°C iken 300 sn. 
sonunda iç sıcaklık 70°C ’den 69,3978°C’ ye kadar düşmüştür. İç sıcaklık 0,6022°C sıcaklık kaybederken, dış 
sıcaklık 20°C’ den 68,5484°C sıcaklığa çıkmıştır. Bu durumda dış sıcaklık 48,5484°C artmıştır.  
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                    a)                                                                                    b) 

Şekil 5. AISI 304 paslanmaz çelik borulu ısı değiştiricisinin 18.sn renkli konturu a) Titanyum yalıtımlı, b) 
Tantalyum yalıtımlı  

Şekil 5 a’ da problem çözülürken Titanyum yalıtımlı borunun dış sıcaklığı 20°C iç sıcaklığı 70°C iken 
1800 sn. sonunda iç sıcaklık 70°C ’den 69,7837°C’ ye kadar düşmüştür. İç sıcaklık 0,2163°C sıcaklık 
kaybederken, dış sıcaklık 20°C’ den 69,3639°C sıcaklığa çıkmıştır. Bu durumda dış sıcaklık 49,3639°C 
sıcaklık artmıştır. Şekil 5 b’ de problem çözülürken Tantalyum yalıtımlı borunun dış sıcaklığı 20 °C iç 
sıcaklığı 70°C iken 1800 sn. sonunda iç sıcaklık 70°C ’den 69,7835°C’ ye kadar düşmüştür. İç sıcaklık 
0,2165°C sıcaklık kaybederken, dış sıcaklık 20°C’ den 69,4028°C sıcaklığa çıkmıştır. Bu durumda dış 
sıcaklık 49,4028°C artmıştır.  

Tablo IV. Titanyum yalıtımlı AISI 304 paslanmaz çelik için dış sıcaklık zaman grafiği listesi 
                 

 

MALZEME 
 

 
ZAMAN 

 
 
 
 
 

(sn) 

 
DIŞ 

YÜZEYLERE 
VERİLEN İLK 

SOĞUK 
AKIŞKAN 

SICAKLIĞI 
(°C) 

 
İÇ 

YÜZEYLERE 
VERİLEN İLK 

SICAK 
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YALITIMLI 
AISI 304 

 
 
 
 
 

 
 

18 

 
 

20 
 

 
 

70 
 

 
 

29.1104 

 
 

47.3815 

 
 

+9.1104 

 
 

-22.6185 
 
 

 
 

60 

 
 

20 
 

 
 

70 
 

 
 

41.7027 

 
 

57.7969 

 
 

+21.7027 

 
 

-12.2031 
 
 

 
 

300 

 
 

20 
 

 
 

70 
 

 
 

66.6511 

 
 

68.654 

 
 

+46.6511 

 
 

-1.346 
 
 

 
 

1800 

 
 

20 

 
 

70 

 
 

69.3639 

 
 

69.7837 

 
 

+49.3639 
 

 
 

-0.2163 
 
 

Tablo IV’de görüldüğü üzere Titanyum yalıtımlı AISI 304 paslanmaz çeliğin çözümü yapıldıktan sonra iç ve 
dış yüzeyinde oluşan yeni sıcaklık değerlerinin 18, 60, 300, 1800 saniyelerinde aldığı sıcaklık zaman tablosu 
gösterilmiştir. 
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Tablo V. Tantalyum yalıtımlı AISI 304 paslanmaz çelik için dış sıcaklık zaman grafiği listesi 
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(°C) 
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(°C) 
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AÇISINDAN İÇ 
SICAKLIK 
FARKLARI 

 
 

(°C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TANTALYUM 
YALITIMLI AISI 
304 

 
 
 
 
 

 
 

18 

 
 

20 
 

 
 

70 
 

 
 

31.3127 

 
 

47.7754 

 
 

+11.3127 

 
 

-22.2246 
 
 

 
 

60 

 
 

20 
 

 
 

70 
 

 
 

47.2779 

 
 

59.4267 

 
 

+27.2779 

 
 

-10.5733 
 
 

 
 

300 

 
 

20 
 

 
 

70 
 

 
 

68.5484 

 
 

69.3978 

 
 

+48.5484 

 
 

-0.6022 
 
 

 
 

1800 

 
 

20 

 
 

70 

 
 

69.4028 

 
 

69.7835 

 
 

+49.4028 
 

 
 

-0.2165 
 
 

Tablo V’de görüldüğü üzere Tantalyum yalıtımlı AISI 304 paslanmaz çeliğin çözümü yapıldıktan sonra iç ve 
dış yüzeyinde oluşan yeni sıcaklık değerlerinin 18, 60, 300, 1800 saniyelerinde aldığı sıcaklık zaman tablosu 
gösterilmiştir. 

 

 
                                            a)                                                                                                               b) 

Şekil 6. a) Titanyum yalıtımlı borunun iç sıcaklık zaman grafiği, b) Titanyum yalıtımlı borunun dış sıcaklık zaman 
sıcaklık grafiği  

Şekil 6. a’ da gösterilen Titanyum yalıtımlı AISI 304 paslanmaz çelik borulu ısı değiştiricisinin çözümü 
yapıldıktan sonra iç yüzeyinde oluşan sıcaklık zaman grafiği gösterilmiştir. Şekil 6. b’ de gösterilen Titanyum 
yalıtımlı AISI 304 paslanmaz çelik borulu ısı değiştiricisinin çözümü yapıldıktan sonra dış yüzeyinde oluşan 
sıcaklık zaman grafiği gösterilmiştir. 
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                                         a)                                                                                                                    b) 

Şekil 7. a) Tantalyum yalıtımlı borunun iç sıcaklık zaman grafiği, b) Tantalyum yalıtımlı borunun dış sıcaklık 
zaman sıcaklık grafiği 

Şekil 7. a’ da gösterilen Tantalyum yalıtımlı AISI 304 paslanmaz çelik borulu ısı değiştiricisinin çözümü 
yapıldıktan sonra iç yüzeyinde oluşan sıcaklık zaman grafiği gösterilmiştir. Şekil 7. b’ de gösterilen 
Tantalyum yalıtımlı AISI 304 paslanmaz çelik borulu ısı değiştiricisinin çözümü yapıldıktan sonra dış 
yüzeyinde oluşan sıcaklık zaman grafiği gösterilmiştir. 

4. SONUÇLAR 
25°C’ deki malzeme olan AISI304 paslanmaz çelik üzerine kullanılan Titanyum ve Tantalyum kompozit 
malzemeler kullanılarak yalıtım yapılmış ve akışkan olarak tanımlanan su ve hava özellikleri tanımlanarak 
elde edilen bulgular sonucunda;  

• AISI 304 paslanmaz çelik üzerine kullanılan farklı kompozit malzemelerinde ısıl işlem analizinin 
verilerine göre en iyi sonucu yalıtım için alan kompozit malzeme çeşidi Tantalyum yalıtımlı AISI 304 
paslanmaz çelik olmuştur.  

• AISI 304 paslanmaz çelik üzerine yalıtım için kullandığımız iki farklı kompozit malzeme arasında 
en uygun Tantalyum yalıtımlı AISI 304 paslanmaz çelik olmasına rağmen endüstride kullanılması uygun 
değildir. Çünkü Tantalyum maliyet açısından diğer kompozit malzeme olarak kullandığımız titanyuma oranla 
daha pahalı malzemedir. Bu yüzden bu iki farklı kompozit malzemeler içerisinde yalıtım için titanyumu 
kullanmak Tantalyum yalıtımına oranla endüstride kullanılması bulunabilirlik açısından daha uygun ve 
maliyeti daha azdır. 
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Abstract 
Biomass, which has a wide distribution on the earth, is an important resource for energy production and 
has been used for a long time. However, high moisture content, low calorific value, large volume and low 
bulk density of biomass cause problems in transportation, storage and burning. With the torrefaction 
process applied to biomass, it has been determined that calorific value and energy density increase, O/C 
and H/C ratios decrease, an hydrophobic structure forms and its grindability and reactivity increase. 

In this study, torrefaction of the almond shells as an agricultural waste left after braking almonds was 
investigated to produce an enhanced solid fuel. Experiments were carried out in a fixed bed reactor 
placed in a vertical furnace. The effects of processing time (20, 45, 60 min.) and temperature (220, 250, 
280ºC) on solid product yields and properties were examined. In order to determine the features of solid 
products and compare them with raw biomass, proximate and elemental analyses were conducted, and 
higher heating values (HHV) were measured. 

It was observed that solid yields decreased with torrefaction temperature and duration time, but duration 
time was not as effective as the temperature on the product distribution. Fixed carbon ratio and higher 
heating value of torrefied almond shell increased with increasing torrefaction temperature while the 
energy efficiency decreased. Over 80% of the heating value of almond shell was gained in solid 
torrefaction product at 280ºC for 60 minutes. It was seen that changing torrefaction time at 250ºC did not 
have a significant effect on higher heating value and energy efficiency. 

Keywords: Almond shell, torrefaction, energy efficiency. 

1. INTRODUCTION 
Energy demand has increased due to the rapid growth of the global population, industrialization and increased 
demand for transportation fuels. Therefore, with population growth and rapid economic development, there is 
an urgent need to increase energy sources. Currently, energy consumption is largely dependent on the use of 
conventional fossil fuels. Due to increased carbon dioxide (CO2) and other greenhouse gases (GHG), 
traditional fossil fuels have caused massive damage to the atmosphere and devastating global climate change. 
To solve these problems, the development of renewable energy has received a lot of attention. Although a 
variety of energy sources are available, biomass is currently the world's fourth largest energy source and a 
potential substitute for fossil fuels [1]. Nature provides a variety of biomass sources, and global biomass 
production is estimated at around 100 billion tons per year. Biomass can be used not only for food 
production, but also as a potential candidate for renewable fuels, carbon sequestration and fertilizer 
production [2]. Biomass is a highly renewable carbon-containing resource with the potential to generate heat, 
electricity, fuel, chemicals and other biological products. Biomass can also reduce anthropogenic carbon 
dioxide emissions [3]. 

Inherent disadvantages of biomass, however, prevent its extensive use. It negatively affects long-distance 
transportation of large volumes due to low energy and mass densities [4, 5]. High moisture content increases 
thermochemical conversion costs due to evaporation [6]. Its hydrophilic nature makes long-term storage 
difficult. The fibrous structure increases energy consumption in grinding. Its heterogeneous nature makes 
process design and control more complex [7]. In addition, it is necessary to take into account dense smoke 
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forming during combustion. All of these factors limit direct utilization of biomass as fuel in present 
combustion and gasification systems [4, 7]. 

Some pre-treatment technologies have been developed to improve biomass properties, including drying, 
briquetting/pelleting and torrefaction. Drying can effectively reduce the moisture in the biomass, but the dried 
biomass re-adsorbs water causing decomposition [8]. As a mass and energy condensation technology for low 
bulk density fuels [7], pelleting not only reduces transportation costs that facilitate handling and feeding of 
biomass, but also contributes to storage and off-season use [8]. However, due to its hydrophilic nature, the 
pelleted biomass cannot be stored in open atmosphere for long time without decay. 

Compared to drying and pelleting, torrefaction, also called low temperature pyrolysis, is carried out between 
200–300 °C temperature range in inert atmosphere and has been frequently used in biomass pre-treatment in 
recent years. After torrefaction, the properties of biomass such as mass and energy density, hydrophobicity, 
flammability, combustion and gasification reactivity, and grindability are significantly improved [6]. 
Torrefied biomass can be mixed with coal as pulverized fuel during combustion or as a feedstock to entrained 
flow gasifier [9]. 

In 2019/20 production period, 1% of the world almond production was attained in Turkey with 15 thousand 
tons [10]. It is seen that the world almond production and consumption has an increasing trend over the years. 
Increasing production also generates increasing amounts of by-products such as almond husks and shells. 
These agricultural residues are mostly used as animal feed and fuel. For this reason, large storage areas are 
needed [11]. Because it has many advantages compared to industrial fillers, such as cost, density, energy 
consumption, low corrosiveness, recyclability, non-hazardous to health and biodegradable nature, almond 
shells can be used as filler in the production of composite materials. Constraint to these advantages, however, 
its hydrophilic nature limits the use of almond shell [11, 12]. Torrefaction is one of the processes applied to 
eliminate hydrophilic properties of the almond shells. 

In the presented study, it was aimed to improve fuel properties of the almond shell by torrefaction without 
any pre-treatment (grinding, pelleting, etc.). The effect of the processing conditions on the yield and 
properties of the solid product was investigated. 

2. MATERIAL AND METHOD  

2.1. Sample Preparation 
Almond shells used in the study were supplied from Hankendi town of Elazig, Turkey. These samples were 
air-dried in laboratory atmosphere. Some part of dried sample was grinded, sieved and particle size of <100 
mesh was separated for using in proximate and elemental analyses, and preparation of samples in 1.00 gram 
pellet form each for experimental work. Moisture content of sample was determined with Mettler LJ16 
humidity device. Proximate analyses were made according to ASTM standards (ASTM D-3174 for ash, 
ASTM D-3175 for volatile matter). In order to compare the changes during torrefaction, proximate and 
elemental analyses of both original and heat-treated samples were performed. Elemental analyses were made 
with LECO (CHNS-932) analyser. Higher heating values (HHV) were determined by Julius Peters I Berlin21 
adiabatic calorimeter. 

2.2. Experimental Method 
Torrefaction experiments were carried out in the system shown in Fig. 1. This system consists of a vertical 45 
mm inner, 115 mm outer diameter and 105 mm height refractory chamber which holds heating wires. A pyrex 
glass tube reactor with 35 mm diameter and 150 mm length was placed inside the chamber. The upper part of 
the reactor was closed with a pyrex glass lid serving as an entrance for the inert gas to the system. The bottom 
of the reactor was connected to a cooling system for trapping liquid torrefaction products. The cooling system 
was placed in an ice bath to ensure complete collection of the condensable torrefaction vapours. Heating of 
the chamber was made by using a voltage transformer. Temperature of system was measured with a NiCr 
thermocouple located so as to touch upper outside surface of the reactor tube.  
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Fig.1. Experimental system 

Before the torrefaction experiments, the reactor system and the liquid product traps were thoroughly cleaned 
and dried in an oven at 105°C for 2 hours. After cooling, it was weighed and connected to the reactor 
containing 20 grams of almond shells in the heating chamber and the upper lid was closed. Before heating the 
chamber, nitrogen gas (5 min) was passed at 100 ml/min flow rate to remove oxygen in the reactor. The 
system was then heated to the operating temperature by adjusting voltage transformer. After heating up to the 
operating temperature, torrefaction was carried out for determined duration time. At the end of this time, 
heating was stopped and the system was left to cool down around 50°C temperature under nitrogen 
atmosphere. After cooling, the reactor was removed from the system and kept at room temperature for 50 
minutes. Torrefied sample in the reactor was removed and weighed to determine its yield. Liquid product trap 
was also weighed at the end of the experiment and liquid yield was determined from the weight difference. 
The gas product was calculated from the difference. 

Torrefaction experiments were repeated at operating temperatures of 220, 250, 280°C for residence times of 
20, 45, 60 minutes and the average values of at least two experiments were taken in the calculations. 

3. RESULTS AND DISCUSSION  

Changes in the colour of the samples with torrefaction temperature and time are given in Fig.2. Obviously, 
the samples gradually darken with increasing torrefaction temperature and time, and attain a coal-like 
appearance under severe conditions. It can be thought that longer torrefaction times are required to attain 
similar colour at lower temperatures in comparison with higher temperatures. Solid product yields of samples 
after torrefaction were calculated using the following relation. 

Solid yield (%) =  (Weighttor/Weightraw)×100                                                                                                   (1) 

Subscripts ‘‘tor’’ and ‘‘raw’’ represent torrefied and raw almond shells, respectively. The correlation between 
weight loss percentage corresponding to the above solid yields and torrefaction temperature is also given in 
Fig.2. It is seen that quality of a linear fit for a relationship is acceptable level with a regression coefficient of 
R2 = 0.9241. This relationship can be used to predict broadly solid product yields for any torrefaction 
temperature. 

 
Fig.2. Appearance of raw and torrefied samples with torrefaction temperature and time, and changes in weight loss of 

samples after 60 mins duration time with torrefaction temperature. 
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Fig. 3.The effect of torrefaction temperature and time on solid, liquid and gas product yield 

Figure 3 shows the product yields obtained at three different torrefaction temperatures and times. It was 
determined that the amount of liquid and gaseous product increased as the amount of solid product decreased 
with increasing torrefaction temperature and time. When biomass is heated in an inert environment, firstly 
moisture separated and then the low molecular weight components begin to decompose. Decomposition 
products evolving from these components make up the volatile substance and are separated by the effect of 
increasing torrefaction temperature and form liquid and gaseous products. Rising process temperatures 
increase biomass degradation rate and cause a decrease in the amount of solid product and an increase in the 
amount of liquid and gaseous products. Therefore, solid yields can be taken as an indicator of torrefaction 
severity. Solid product yields usually decrease when the severity of torrefaction increase [13] as is confirmed 
here. 

Proximate and ultimate analyses result of raw and torrefied almond shell are given in Table 1. As is expected, 
volatile matter contents decrease and fixed carbon ratios increase with increasing torrefaction temperature and 
time. In addition, it may be found interesting that the ash contents slightly decrease with these factors.  

Elemental analysis results show that carbon contents increase while oxygen and hydrogen contents decrease 
with increasing torrefaction temperature due to evaluation of water and low molecular weight components 
from almond shell by devolatilization. Obviously, the reduction in hydrogen and oxygen contents results in 
increasing carbon contents [14], which leads to improvement in the fuel properties of the solid product. 
Atomic O/C and H/C ratios in the raw biomass are generally within the interval of 0.4-0.8 and 1.2-2.0 
respectively. Hydrogen and oxygen from the torrefied biomass are subtracted by moisture and light volatiles 
while carbon is retained. Thus, this can be assumed as a light biomass carbonization process. 

Atomic O/C and H/C ratios of the raw almond shell are 0.8 and 1.56 respectively and these values lay on the 
area of cellulose in the Van Krevelen diagram, implying high cellulose content in its composition. These 
ratios for almond shells torrefied at the three temperatures for 60 minutes are in the interval of 0.4-0.6 and 
1.0-1.3 respectively. When these ratios are placed on Van Krevelen diagram as in Fig. 4, a linear correlation 
is obtained between these parameters with a very good regression coefficient (R2= 0.99). It is known that 
these ratios decrease with increasing torrefaction severity [7,15]. The slope of the regression line is 1.28, 
indicating that the impact of torrefaction on the atomic H/C ratio is larger than on the atomic O/C ratio by a 
factor of approximately 1.28. In this case, it can be deduced that the lignin ratio increases with increasing 
torrefaction temperature.  

Table 1. The proximate and ultimate analysis of raw and torrefied samples (* determined from difference) 

Sample Temperature 
(°C) 

Time 
(min) 

Volatile 
matter 

(%) 

Fixed 
carbon 
(%)* 

Ash 
(%) C H N S O* 

Raw   83 16.1 0.9 45.2 5.9 0.3 0.5 48.1 

Torrefied 

220 60 76 23.5 0.5 53.3 5.6 0.2 0.5 40.4 

250 

20 78 21.6 0.4 53.1 5.7 0 0.5 40.7 

45 76 23.6 0.4 53.4 5.4 0 0.5 40.7 

60 72 27.4 0.6 55.6 5.6 0 0.5 38.3 

280 60 62 37.4 0.6 64.1 5.2 0 0.4 30.3 

139



 Improving Fuel Properties of The Almond Shell With The Torrefaction Process, N. Duranay, D.Pehlivan 

y = 1,2843x + 0,5333
R² = 0,9993

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

A
to

m
ic

 H
/C

Atomic O/C  
Fig. 4. Atomic H/C and O/C ratios of the raw and torrefied almond shell (Van Krevelen diagram) 

The clear changes in the ratios of H/C and O/C due to torrefaction conducted at these three temperatures 
under nitrogen atmosphere are mainly caused by decomposition of hemicelluloses and cellulose [16]. As a 
result of decreasing values of these ratios, torrefied almond shells get close to the region representing peat 
and lignite in the Van Krevelen diagram. 

Table 2 shows the effect of temperature and time on higher heating values (HHV) of torrefied almond shells 
and energy yields after torrefaction. The HHVs given in parentheses are expected higher heating values 
calculated using volatile matter and fixed carbon contents of the raw and torrefied samples [17]. The 
differences between expected and experimental HHVs increase as the torrefaction temperature increase. 
Because of increasing torrefaction severity, increasing carbon ratios and decreasing oxygen contents, higher 
heating values and energy yields of the almond shell are higher than expected values. In addition, it was 
observed that treatment time did not have a significant effect on HHVs and energy yields at low torrefaction 
temperatures. 

It is clear that HHVs increase while energy yields decrease with increasing torrefaction temperatures. This 
can be explained by increases in carbon content of almond shells while oxygen content decreases with the 
increasing torrefaction temperature [5]. For this reason, HHV of almond shell increase by 43% as carbon 
content increase by 42% after torrefaction at 280°C for 60 minutes. HHV of torrefied almond shell normally 
reflects energy yield which can be considered as an important indicator of the amount of energy retained in 
the biomass after torrefaction [18]. Thus, it is usually determined on the basis of solid product yields by using 
the following relations [19]. 

Enhancement factor of HHV = HHVtor /HHVraw                                                                                           (2) 

Energy yield % = solid yield % × Enhancement factor of HHV                                                                       (3) 

Here; HHVtor and HHVraw show higher heating values of the torrefied and raw almond shell respectively. 
HHV of almond shell torrefied at 280°C for 60 minutes is 25.34 MJkg-1 . Considering HHV of coals, which 
generally vary 25-35 MJ/kg range, torrefied almond shell may have fuel properties close to lignite. It is also 
seen that ratio of HHV preserved after torrefaction or energy yield at 280°C is 80.23%. Thus, this temperature 
may be a suitable choice for almond shell torrefaction to improve its fuel properties. 

Table 2. The effect of torrefaction temperature and time on HHV and energy yield 

Sample Temperature 
(°C) 

Time 
(min) 

Solid Yield 
(%) 

HHV 
(MJ/kg) 

Enhancement 
factor of HHV 

Energy Yield 
(%) 

Raw     17.76 (19.89)*   

Torrefied 

220 60 75.12 21.10 (20.40)* 1.188 (1.025)* 89.24 (77.0)* 

250 

20 79.65 21.05 (20.30)* 1.185 (1.021)* 94.38 (81.3)* 

45 73.85 20,90 (20.42)* 1.176 (1.026)* 86,85 (75.8)* 

60 70.37 22.03 (20.62)* 1.240 (1.038)* 87.26 (73.0)* 

280 60 56.26 25.34 (21.23)* 1.426 (1.067)* 80.23 (60.0)* 

* calculated from proximate analysis data 
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4. CONCLUSIONS 

From the results of this study aimed to improve the fuel properties of almond shell, the following conclusions 
can be drawn: 

Almond shells gain a coal-like appearance with increasing torrefaction temperatures. Longer torrefaction 
times are required at low temperatures.  

Solid product yields are indications of the torrefaction severity. 

Solid product C contents increase with the torrefaction severity while H and O ratios decrease. With 
decreasing O/C and H/C ratios, fuel properties of biomass approach peat and lignite on Van Krevelen 
diagram. 

Energy yields decrease while HHVs increase with increasing torrefaction severity. Under severe torrefaction 
conditions, HHV of almond shell increase 43% while carbon content increase 42% with a 80.23% energy 
yield. 

Almond shell torrefied at severe conditions has lignite-like proximate properties. Consequently it can be 
suggested as a fuel for power stations alone or together with coal. 
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Abstract 
The rapid growth of urban population around the world has inevitably brought new challenges such as 
crowd management, environmental pollution, public safety, etc., to citizens’ daily lives. New technologies 
under the title of smart cities have been developed to manage this rapid growth. As the Internet of Things 
(IoT) joins the lives of citizens, innovative technologies have emerged so much new smart services and 
applications including health, surveillance, transportation, agriculture, etc. city aspects. IoT devices and 
sensors generate large amounts of data that should be analyzed to gain valuable insights and 
contributions that help to improve the quality of life of citizens.  

Deep Learning (DL), a new field of artificial intelligence, has recently demonstrated its potential to 
increase efficiency and performance in the analysis of IoT big data. In this study, a literature review 
about use of the internet of things and deep learning together on smart cities is presented. First, the smart 
city layers based on IoT architecture will be defined, then recent research using both IoT and DL to 
develop smart applications and services for smart cities will be evaluated. Finally, the challenges and 
current trends encountered in the development process of the smart cities by using IoT and DL 
technologies are summarized. 

Keywords: Smart cities, IoT technologies, deep learning 

Akıllı Şehirlerin Gelişiminde IoT teknolojilerinin ve Derin 
Öğrenme Çözümlerinin Etkileri 

Özet 
Dünya çapında kentsel nüfusun hızlı büyümesi, kaçınılmaz olarak kalabalık yönetimi, çevre kirliliği, kamu 
güvenliği vb. gibi vatandaşların günlük yaşamlarına yeni zorluklar getirdi. Bu hızlı büyümeyi yönetmek 
için akıllı şehirler başlığı altında yeni teknolojiler geliştirilmiştir. Nesnelerin İnterneti (IoT) 
vatandaşların yaşamlarına girerken, yenilikçi teknolojiler sağlık, gözetim, ulaşım, tarım vb. şehir 
boyutları dahil olmak üzere çok sayıda yeni akıllı hizmet ve uygulama ortaya çıkardı. IoT cihazları ve 
sensörleri, vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olan değerli bilgiler ve katkılar elde 
etmek için analiz edilmesi gereken büyük miktarda veri üretir. 

Yapay zekanın yeni bir alanı olan Derin Öğrenme (DÖ), son zamanlarda IoT büyük verilerinin analizinde 
verimliliği ve performansı artırma potansiyelini göstermiştir. Bu çalışmada, akıllı şehirlerde nesnelerin 
interneti kullanımı ve derin öğrenmenin birlikte kullanımına ilişkin bir literatür taraması sunulmaktadır. 
İlk olarak, IoT mimarisine dayalı akıllı şehir katmanları tanımlanacak, ardından akıllı şehirler için akıllı 
uygulamalar ve hizmetler geliştirmek için hem IoT hem de DÖ kullanan son araştırmalar 
değerlendirilecektir. Son olarak, IoT ve DÖ teknolojilerini kullanarak akıllı şehirlerin gelişim sürecinde 
karşılaşılan zorluklar ve mevcut trendler özetlenmiştir. 

Keywords: Akıllı şehirler, IoT teknolojileri, derin öğrenme. 
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1. GİRİŞ 
Kentsel nüfusun dünya çapında hızlı büyümesi, çevre kirliliği, kamu güvenliği, yol tıkanıklığı gibi konularda 
vatandaşların kentsel yaşamları üzerinde yeni zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu hızlı büyümeyi yönetmek 
için akıllı şehirler başlığı altında enerji, sağlık, ulaşım, çevre ve tarım gibi yeni bileşenler geliştirilmiştir. Bir 
akıllı şehir, tüm alt bileşenleriyle, ileriye dönük katkı sağlayan, belirleyici, bağımsız ve bilinçli vatandaşların 
bağışlarıyla ve faaliyetleriyle akıllı katılımı üzerine inşa edilir [1]. Akıllı şehirler [2], bilişim teknolojileriyle 
verileri işleyerek kaynakları daha akıllı ve verimli bir şekilde kullanan, maliyet ve enerji tasarrufu sağlayan, 
daha iyi hizmet sunarak yaşam kalitesini yükselten, daha az çevresel ayak izi, düşük karbon ekonomisi ve 
inovasyon gibi sonuçları ortaya çıkaran şehirlerdir.  

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things, IoT) vatandaşların yaşamlarına katıldıkça yeni akıllı hizmetler ve 
yenilikçi teknolojilerin etkisi görülmektedir. Şehir sektörlerine yayılmış IoT cihazları ve algılayıcılarından 
toplanan verilerle büyük veri oluşur. Büyük veri üzerinde analizler yapıldığı zaman, vatandaşların yaşam 
kalitesini iyileştirme etkisini doğuracak değerli bilgiler, tespit ve öngörüler üretilebilmektedir. Bir yapay zekâ 
alanı olan Derin Öğrenme (DÖ), IoT büyük verisinin analizinde verimli ve yüksek performanslı bir çözüm 
olarak görülmektedir. Bu çalışmada, nesnelerin interneti ve derin öğrenmenin akıllı şehirler üzerinde birlikte 
kullanımı konusunda bir inceleme sunulmaktadır. Öncelikle, akıllı şehir katmanları tanımlanıp sonra akıllı 
şehirler için akıllı uygulamalar ve hizmetler geliştirmek üzere hem IoT hem de DÖ kullanan güncel 
araştırmalar değerlendirilecektir. Son olarak, akıllı şehrin gelişimindeki zorluklar ve eğilimler özetlenecektir.  

2. AKILLI ŞEHİRLERİN YAPISI 

Akıllı Yönetim (Optimizasyon 
 Öngörü)

Arabağlantı (5G,Wifi,Zigbee)
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Şekil 1. Akıllı şehir katmanları 

 

2.1 Donanım Katmanı  
Şekil 1.’deki donanım katmanında, hem fiziksel hem de sanal sensörlerle gerçek dünyadan temin edilen ve 
yaklaşık gerçek zamanlı veri kaynakları bulunmaktadır. Algılayıcılar, kiosklar, sayaçlar, kişisel cihazlar, 
mobil uygulamalar, kameralar, akıllı telefonlar, implante tıbbi cihazlar, web ve insan izleme ağları olarak 
sosyal ağlar ve benzeri veri toplama sistemleri kullanılarak, canlı gerçek dünya verilerini yakalama ve 
bunların entegrasyonu mümkün kılınmaktadır. Donanımlı ve aralarında iletişim olan sistemlerin 
eklemlenmesi, fiziksel dünyayı sanal dünyaya bağlamaktadır [2].  

2.2 Arabağlantı Katmanı  
Arabağlantı katmanı demek, kurumsal bir bilgi işlem platformunda bu verilerin entegrasyonu ve çeşitli şehir 
hizmetleri arasında bu tür bilgilerin iletişimini sağlamak anlamına gelir. Donanım verilerinden elde edilen 
bilgiler, bir uçtan uca süreç, sistem, organizasyon, endüstri veya değer zinciri boyunca bütünleştirilir. Ayrıca, 
bu tür veriler birbirine bağlanabilir birden çok süreçte, sistemde, kuruluşta, endüstriler veya değer zincirleri 
aralarında paylaşılabilir. Arabağlantı, toplu olarak bulunan ve belirli bir sistemle ilişkilendirilmemiş veya 
yapılandırılmamış bilgileri de bir araya getirebilir. Örneğin, sosyal ağlar ve genel ağ bağlantısı, arama motoru 
sorguları vb. mantıksal yapılar anlamlı bilgiler sunarlar. Arabağlantı mimarilerinde WiFi, RFID, Ethernet, 
Bluetooth, 3G gibi yapılar kadar 5G, ZigBee gibi IoT bağlantı ölçekleri de kullanılmaktadır [2,3]  
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ZigBee, çok çeşitli kontrol ve izleme uygulamaları için ölçeklenebilir, düşük maliyetli ve düşük güçlü 
kablosuz bağlantı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu protokol, IEEE 802.15.4 üzerine kuruludur ve arızalara 
karşı yüksek dayanıklılık sağlamak için akıllı yönlendirme ve kurulum prosedürlerini kullanarak 
genişletilebilir ve esnek kablosuz ağ topolojileri sağlayarak özelliklerini genişletir. Ayrıca, sıkı güvenlik ve 
dinleme tekniklerini içerdiğinden, diğer kablosuz iletişim teknolojileriyle çalışırken çok verimlidir (Mainetti 
ve diğerleri, 2011). Yukarıdakilere dayanarak, ZigBee yakın gelecekte ticari, devlet, tüketici ve endüstriyel 
pazarlarda geniş bir uygulama ve ürün yelpazesinde kullanılacaktır.  ZigBee, kişisel alan ağları için kullanılan 
bir IEEE 802 standardına göre küçük, düşük güçlü dijital radyolar kullanılarak oluşturulan yüksek düzeyde 
iletişim protokollerinin özelleştirilmesidir 

2.3 Akıllı Yönetim Katmanı  
Akıllı yönetim demek, daha iyi operasyonel kararlar vermek üzere karmaşık analizlerin, modellemelerin, 
optimizasyonların ve görselleştirmelerin iş süreçlerinin yürütülmesine dahil edilmesidir. Bu yaklaşım 
sayesinde, şehrin sakinlerinin davranışlarına uyumlaştırılmış hizmetlere, mevcut fiziksel altyapı ve 
kaynakların optimal kullanımına, örneğin, enerji ve su tüketimini algılama ve kontrol etme, atık işleme ve 
taşıma sistemlerinin yönetimi ve bu kaynaklar arasında yeni verimlilikler elde etmek için optimum eylemlerin 
uygulanmasına imkan tanınır.   

Tanımlayıcı 
analitik

Ne oldu ve neden?

Öngörücü  
analitik

Ne olacak?

Kuralcı 
analitik

Ne yapmalıyız?

Karmaşıklık

 
Şekil 2. Veri analiz türleri 

3. NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) 
 IoT, akıllı bir ortam oluşturmak üzere internet üzerinden milyarlarca farklı nesneler arasında kurulan 
bağlantıyı ve ilişkileri ifade eder. Sonuç olarak IoT, şehir hizmetlerinde kullanılan kritik altyapıların 
etkileşimini ve verimliliği artırır [3,4]. IoT mimarisi, akıllı şehirlerin donanım katmanındaki son kullanıcılar 
ile veri depolama ve analizlerinin yapıldığı bilgi işlem merkezlerini gerçek zamanlı bağlamaktadır. 
Arabağlantı ve iletişim ara yazılımı sayesinde, algılayıcılardan toplanan verilerin aktarımı sağlanır ve 
çoğunlukla bulutta saklanır. Bu tür ara yazılımlar, verinin donanım düzeyinden depolama ve analiz araçlarına 
aktarımı için bir ortam teşkil eder. IoT tarafından toplanan veriler, büyük veriyi oluşturur. Büyük veri, karar 
vermeyi destekleyebilecek değerli bilgileri elde etmek için saklanmalı ve analiz edilmelidir. Veri analizi, 
verileri ham malzemeden eylemlere ve çıkarımlara dönüştürme sürecidir. Temel olarak üç farklı veri analizi 
türü vardır: Şekil 2'de sunulduğu gibi tanımlayıcı, öngörücü ve kuralcı [5,6].  

 Tanımlayıcı analitik, esas olarak iş dünyasında kullanılan genel bir analitik biçimidir. Karar sürecini 
iyileştirmek için geçmiş başarıları ölçer ve bağlama oturtur ve mevcut performansı izler. Esas hedefi sonuç 
çıkarmaktır, toplanan verilerden gizli örüntüleri çıkarır ve anlamlı raporlar oluşturur. Bilgilendirici etkisi 
vardır ancak geriye veya ileriye dönük tahmin için faydalı değildir. 

 Öngörücü analitik, ham veriden bilgi çıkarmak için kullanılır. Büyük miktardaki veriden bağıntıların 
keşfine ve örüntülerin çıkarılmasına imkân sağlayan iş aklı tekniklerine dayalıdırlar. Davranışları ve olayları 
tahmin etmek için geçmiş ve güncel istatistikleri kullanır [5]. 

Kuralcı analitik, tanımlayıcı veya öngörücü analitikten daha ileri düzeydedir. Gelecekteki kararların etkisini 
ölçebilirler ve ardından karar vermeden önce olası sonuçlar üzerinde önerilerde bulunabilirler. Bu tür 
analizlerde tahmin süreci, bir dizi olası seçenek ve öneriye dayanır. IoT mimarisinin görünen yüzü ulaşım, 
gözetim, sağlık, tarım, akıllı binalar ve enerji yönetimi gibi çeşitli sektörlerde görülen bu uygulamalar olup 
ortamda akıllı, gerçek zamanlı davranışlar ve eylemler ortaya koyarlar [7]. 

IoT uygulamaları, görüntü, video ve ses gibi farklı formatlarda büyük miktarda veri üretir. Büyük hacimli 
milyarlarca satır ve sütun halindeki veriden yararlı bilgiler ve çıkarımlar elde etmek için yeni teknikler 
gereklidir. IoT altyapısında çoklu cihazlar ve sensörlerden elde edilen veriler, internet protokolleri aracılığıyla 
otomatik olarak, farklı platformlara aktarılır ve depolanırken hız boyutu da önemlidir. Veri türleri içinde 
metin, PDF, resim, video vb. formatlar olabileceğinden yapılandırma ve standartlaştırma gerekebilmektedir. 
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3.1. IoT Büyük Veri Analitiği İçin Bilişim Altyapısı  
Son yıllarda, IoT büyük verileri için öngörücü analitik, özellikle DÖ tekniklerini kullanarak, performans ve 
doğrulukta büyük gelişmeler kaydetmiştir. Her ne kadar bunlara özel daha gelişmiş bilişim platformları 
kullanılarak çözülebilse de, bu iyileştirmelerin yüksek hesaplama ve bellek ihtiyaçları vardır. Bulut bilişime 
ek olarak, sis ve uç (edge) bilişim önerilmiştir. Sis ve uç bilişim, bulut bilişim ağının uzantıları olarak 
tasarlanmıştır ve her ikisi de veri analizinin, veri oluşum kaynağına olabildiğince yakın yapılmasını sağlar. 
Bu iki tür arasında ana fark, sis bilişimin yerel ağın sunucularında yapılması, uç bilgi işlemin ise doğrudan 
akıllı cihazlarda gerçekleştirilmesidir. 

3.1.1. Bulut Bilişim 
Bulut bilişim, her yerden ve her zaman verilere erişim sağlayan teknolojiyi tanımlar [3,4]. Dünyadaki birçok 
kullanıcı için internetten erişilebilir birkaç sunucu ve veri merkezlerinden oluşur. Belirli özellikleri şöyledir: 

İnternet üzerinden depolama: Bulut bilişim, TCP / IP ağları aracılığıyla, sunucuları farklı dağıtık cihazlara 
bağlayarak depolamayı yöneten bir çerçevedir.  

İnternet üzerinden hizmet: Farklı konumlardan kullanıcıları destekleyen, ağ yönetimi ve yapay zeka gibi 
çok çeşitli seçeneklere sahip hizmetler bulutta bulunur. 

Uç Aygıtlar

Sis Düğümleri

Veri 
Merkezleri

 
Şekil 3. Uç cihazların buluta bağlantısını sağlayan sis düğümleri 

İnternet üzerinden uygulamalar: Bulut uygulamaları, kurulum sonrası bilgisayarlarda yerel olarak çalışan 
programdan ziyade, internet bağlantıları aracılığıyla görevlerini yerine getiren, bulutta sunulan programlardır. 

DÖ algoritmalarını IoT verilerine uygulamak için bulut bilişimden yararlanılır [3]. IoT cihazları tarafından 
üretilen veriler, depolandıkları bulut altyapısına iletilir ve orada gerçek zamanlı olarak DÖ algoritmaları ile 
analiz edilirler. Birlikte çalışabilirlik, sürdürülebilirlik ve esneklik açısından avantajları olmasına rağmen, IoT 
veri analitiğinde bulut bilişimin gecikme, güvenilirlik, gizlilik ve maliyet gibi kısıtları vardır [3,4].  

3.1.2. Sis Bilişim  
Sis bilişim, bulut üzerinde gerçekleşen tüm analitik süreçlerin bir yerde olmasına bir alternatiftir. Sis bilişim, 
çeşitli IoT uygulamalarını desteklemek için geliştirilen, ağın uç noktasına doğru bulut bilişim için bir uzantı 
olarak düşünülebilir. Sis bilişim, bilgi işlem düğümlerini ve veri analizini uçtaki cihazlara yakın yapma 
teknolojisidir [3,4]. Vaquero vd. [8] sis bilişimi "aralarında ve ağ ile potansiyel olarak işbirliği yapan ve 
üçüncü tarafların müdahalesi olmadan depolama ve işleme görevlerini gerçekleştirmek için iletişim kuran çok 
büyük sayıda heterojen (kablosuz ve bazen otonom) her yerde bulunan ve merkezi olmayan cihazlar” olarak 
tanımlamıştır. Bulut ve sis bilişim tanımlamaları, depolama, dağıtım ve ağ iletişimi olarak aynı hizmetleri 
paylaşır. Ancak, sis bilişim kullanımı, yalnızca belirli coğrafi alanlar için kullanılabilir, bulut ise belirli bir 
alana bağlı değildir. Sis bilişim, esas olarak gerçek zamanlı cevaplara gerek duyan etkileşimli IoT 
uygulamaları için tasarlanmıştır. Hesaplama, iletişim ve depolama süreçlerini gerçekleştirmek için uçta yer 
alan cihazlarla yani IoT cihazlarıyla, bulut hizmetlerinin bağlantısını kurar. Bu şekilde, düşük gecikmeyi, ağın 
sınırlı bant genişliğini ve güvenlik ve mahremiyetle ilgili sorunları iyileştirir. Şekil 3, sis düğümlerinin uç 
cihazları buluta nasıl bağladığını anlatmaktadır. 

3.1.3. Uç bilişim 
Uç bilişim, bulut bilişimin dezavantajlarını azaltıp düzelten yeni bir paradigma olarak önerilmiştir [3]. Veri 
hesaplamanın mümkün olduğunca üretildiği cihazlara yakın yapıldığı, bulutu tamamlayan ve genişleten bir 
teknolojidir [4]. Uç bilişim, buluttaki merkezi sunuculara aktarılmadan önce büyük miktarda veriyi uçta yani 
yerelde işleyerek yüksek bir hesaplama alanı sağlar. Veri hacimlerinin hızlı yükselişi, buluta veri aktarımı 
için büyük bir zorluk oluşturmuştur. Bu birikmiş verileri işlemeyi geliştirmek için, buluta gönderilmek yerine, 
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analizler uçta yaparak, bant genişliği verimliliğini artırır, cevap süresini azaltır, ağdaki baskıyı azaltır ve 
enerji tüketimini en aza indirir. Uç bilişim, akıllı şehirleri geliştirmek için mükemmel bir platformdur [3,4].   

4. AKILLI ŞEHIRLERDE DERİN ÖĞRENME ÇÖZÜMLERİ 
Akıllı şehirlerin gelişim ve dönüşümüne ciddi katkı veren bazı IoT cihazları ve uygulamaları insan 
müdahalesine gerek olmaksızın çalışabilecek şekilde geliştirilmişlerdir. Bu akıllı cihazlar, karar vermeyi 
öğrenebilirler ve zaten toplanmakta olan veriden öğrenerek daha hızlı ve daha iyi eylemlerde bulunabilirler. 
Bu süreç, toplanan verinin bulut/sis sunucularda depolanıp orada farklı derin öğrenme yöntemleriyle analiz 
edildiğinde daha kolay ve etkin olur. Şehir düzeyinde akıllı teknolojileri ve eylemleri uygulayabilme 
yeteneğini yakın zamanda kazanmış altı başlık aşağıda açıklanmaktadır: 

4.1. Akıllı Evler  

İnternete bağlı gelişmiş cihazların bulunduğu konutlardır. Bu akıllı cihazlar arasında, buzdolapları, lambalar 
ve televizyonlar bulunur, birbirleriyle iletişim kurar ve kullanıcılarıyla veri paylaşırlar. Akıllı evleri 
gerçekleştirmekle, cihazları daha iyi yönetmek ve enerji tüketimini optimize etmek amaçlanmıştır. Akıllı 
evler kavramını uygulamak için, farklı ev bileşenlerine bir dizi IoT cihazı gömülmüş ve birkaç sensör 
yerleştirilmiştir. Bu cihazlar, enerji tüketimini izleyerek daha iyi enerji kullanımı ve daha düşük enerji 
maliyetleri için analiz edilecek verileri toplar. Literatürde çok sayıda bu alanda yapılan araştırma ve 
çalışmalar bulunmaktadır. Enerji tüketim miktarını tespit etmek için, çoğu zaman UKSB (Uzun Kısa Süreli 
Bellek) modeli ya yalın halde ya da ESA (Evrişimsel sinir Ağı) ile birleşik olarak kullanılmaktadır. Bu 
modeller, enerji tüketimindeki değişimleri algılamaya ve hesaplamaya imkan tanımakta, böylece son 
kullanıcıya tavsiyeler sağlamaktadır.  

4.2. Akıllı Sağlık Hizmetleri 
Giyilebilir ve giyilemeyen cihazlar olup, kan şekeri seviyesi, nabız veya vücut sıcaklığı gibi kullanıcının 
sağlığı ile ilgili farklı ölçümleri kaydeden ve kullanıcının günlük faaliyetlerini izleyebilen cihazlardır. Bu 
cihazlar, internet ağına bağlanarak doktorlara çevrimiçi veri rapor ederler. Akıllı sağlık, gerçek zamanlı 
güncellemelerle bakımı daha iyileştirerek, hastaların sağlığı ve iyi hissetmelerini sağlamak için devamlı 
izleme yeteneğini sunar.  

Yaşlı bakımı uygulamalarında, akıllı bir ev ortamında tespit edilen farklı duruşlardan, verileri analiz etmek 
için DİA (Derin İnanç Ağı) modeli kullanılarak düşüş algılama sistemi yaşlı bakımı için önerilmiştir. Bu 
sistem, bir insanın düşüşünü algıladığında, düşmüş kişi mümkün olan en kısa zamanda başkalarından yardım 
alabilecek şekilde, bir alarm oluşturma yeteneğine sahiptir. Bir kişinin evdeki düzenli duruşları, ayakta, 
oturmada veya yatakta olarak sınıflandırılır.  Tanımlanmış bir eşikten daha fazla süre yerde yatmak, düşmüş 
bir duruş olarak ele alınmaktadır. Diğer çalışmalarda ESA, yaşlıların bakımında düşüş algılama aracı olarak 
incelenmiştir. [9] 'da Li ve ark., video kamera sekanslarından farklı görüntü çerçeveleri  çıkarmıştır, ardından 
bu görüntüleri, insan vücudunun deformasyon özelliklerini öğrenmek için bir ESA modeli kullanarak 
işlemiştir. Böylece model, gerçek zamanlı olarak %99,98 doğrulukla düşüşleri tespit edebilir. 
Hastalık tahmini uygulamalarında, ESA ve TSA (Tekrarlayan Sinir Ağı) modelleri, hasta sağlığını 
etkileyebilecek olası hastalıklarını tahmin etmek için önerilmiştir.   Bazı kanser hastalıkları tahmin etmek 
üzere bir ESA modeli kullanılmıştır.  Bu model tıbbi olmayan görüntüler üzerinde önceden eğitilmiştir ve 
dijital mamogramlardan derinlemesine özellikler çıkarmak için kullanılmıştır. Kalp atışı sınıflandırması için 
TSA yaklaşımlı bir model önerilmiştir.  TSA modelini kullanarak anormal kalp atışlarının tespitine imkân 
tanır.   

Diyet değerlendirmesi uygulamalarında, gıda bilgisi elde etme sorununu ele almak için yeni bir ESA tabanlı 
gıda görüntü tanıma algoritmasını önerilmiştir. Yemek görüntüleri mobil cihazlar tarafından yakalanmış ve 
alınan diyeti tahmin etmek için analiz edilmiştir. Mobil sistemler kullanarak yiyecek görüntülerini 
sınıflandırmak için bir ESA modeli de kullanılmıştır. Kullanılan veriler, IoT sensörleri tarafından yakalanan 
yiyecek görüntülerinin birikimidir. 

4.3. Akıllı Ulaşım 
Kolay ve akıllı park etmeyi, kalabalıkları düşürmeyi, şehirdeki hareketliliği yönetmeyi, trafik akışını 
düzeltmek üzere çözüm sunmayı amaçlar. Büyük nüfusa sahip büyük şehirler,  büyük miktarda yakıt ve 
zaman israf eden ve yollara gibi diğer altyapılara da zarar veren muazzam trafikten mustariptir. Akıllı ulaşım, 
IoT verileriyle DÖ modellerini kullanmanın bir sonucudur. 

Akıllı trafik uygulamalarında, kalabalık hareket kümelerini tahmin etmek amacıyla UKSB modeli ile 
DeepTransport sistemi önerilmiştir.  Bu model iki özellikten öğrenir: insan hareketliliği verileri ve ulaşım 
yolu/yönü. Bu iki özellik iki farklı süreç olarak ayrı ayrı işlenir. İstasyonlardaki kalabalık yoğunluğunu 
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tahmin etmek için bir TSA modeli önerilmiştir. İstasyona giren veya içinde bekleyen yolcular ile kalabalık 
yoğunluğu tahmin edilmektedir. ESA modeli, örüntü tanıma aracılığıyla sınıflandırmayı ve veri doğrulama, 
kimlik doğrulama ve yetkilendirmeyi sağlamıştır [4]. 

Akıllı park uygulamalarında, bir kamera ağı kullanılarak,  ESA modeli ve edge bilişim ağı aracılığıyla bir 
akıllı park çözümü sunmuşlardır. Edge bilişim ağı, sistemin araç plakalarının karakterlerini elde etmesini 
sağlarken, geliştirilen ESA modeli, park yerini kontrol ve izleme yeteneğine sahiptir. Blok seviyesindeki park 
yerinin doluluğunu tahmin etmek için ESA'yı ve UKSB’i birleştiren bir DÖ modeli önerilmiştir. Bu model 
ile, hız, hava durumu ve parkmetre işlemleri dahil farklı trafik verisi türlerini giriş olarak alınabilmiştir. 

4.4. Akıllı İzleme 
Kaza önlemek ve izleme için şehir çapında akıllı kamera benzeri gözlem cihazları konuşlandırılır. Kaza 
tahmini uygulamalarında, trafik kazası risk tahmini için UKSB modeli, kaza algılama için Yığınlaştırılmış 
Otomatik Kodlayıcı (YOK) önerilmiştir. Bu model ile insanları uyarmak ve kalabalık alanlardan kaçınmak 
konusunda tavsiye vermek için analiz edilecek trafiğin uzaysal ve zamansal örüntüleri yakalanmaktadır. 

4.5. Akıllı Tarım 
Bu hizmetler sağlıklı tarımsal üretimi garanti etmeye yardım eder ve hasadı, paketlemeyi ve bitkilerin akıllı 
kontrolü ve akıllı ürün sayımı gibi hizmetler aracılığıyla ulaştırma süreçlerini daha iyi hale getirir. Bitki 
hastalığı tespiti uygulamalarında, yaprak görüntülerine göre hastalıkların tespiti için ESA modellerini 
kullanan sistem önerilmiştir. Bitki hastalıklarının tanınması için ESA modeli kullanılmıştır. Bu model aynı 
zamanda, yaprak görüntülerinin girdisini inceleyen, 13 çeşit hastalıklı yaprağı sağlıklı olanlardan yüksek 
doğrulukta ayırt edebilmektedir. Gıda üretim sürecini iyileştiren bir akıllı tarım IoT sistemi ile DPÖ (Derin 
Pekiştirmeli Öğrenme) modeli kullanılmıştır. DPÖ kullanılarak, mahsulün gelişimini iyileştirmede önemli bir 
role sahip akıllı kararlar vermek için çevrelerinden öğrenen birimler, bulut ortamında iyileştirilmektedir. 

Akıllı sayım uygulamalarında, akıllı tarımın sağladığı başka bir hizmet ürün sayımıdır [10]. Bitki sayımı 
genellikle hassas değildir ve zaman alıcıdır, ancak doğru meyve sayımına sahip olmak, hasat, mahsul 
depolama, paketleme ve ulaşım için daha iyi kararlar vermek üzere çiftçilere yardımcı olur. 

4.6.  Akıllı Çevre 
Şehrin farklı bina ve dokularında dağıtık akıllı sensörleri kullanarak şehir altyapılarının daha iyi hale 
getirilmesidir. Bu sensörler, daha sağlıklı bir çevre sunmak için çevresel şartları izler, hatta kontrol ederler.  

Hava kalitesi sınıflandırması için TSA modeli kullanarak bir tahmin yöntemi önerilmiştir. Önerilen model, 
belirli bir dönemde herbir günün hava kalitesi verilerini kapsayan sıralı verileri ezberlemeye ve analiz etmeye 
imkân vermiştir. DİA modeli ile mobil verileri kullanılarak yoğunlaşmayı algılayan hava durumu üzerine bir 
cep telefonu uygulaması AirTick önerilmiştir. Bu uygulama, telefon kameraları tarafından çekilen görüntüleri 
kullanmıştır. DİA kullanarak hava durumunu doğru tahmin eden derin bir sinir ağı geliştirmiştir [4]. 

Atık tespitinde, güvenli, keyifli ve kaliteli bir çevre sağladığından dolayı akıllı şehirler için çok önemli bir 
gerekliliktir. Geleneksel manuel yöntemler çok fazla zaman ve çaba gerektirir, bu yüzden akıllı yöntemler çok 
talep görmektedir. ESA DÖ yöntemleri, çekilen şehir alanı görüntülerini analiz etmek, atıkları tespit etmede, 
atık dağılımını algılamada ve atıklardan kurtulmada güçlü başarım göstermiştir. [11] 'de Zeng ve ark., 
havadan çekilen hiperspektral verileri kullanarak büyük alanlarda çöp dağıtımı ve tespiti için bir kontrol 
yöntemi sunmuştur. 

Şekil 4’te akıllı şehir ekosisteminin gösterimi sunulmaktadır.  Öncelikle verinin farklı bina ve dokulara 
gömülü uç akıllı algılayıcılardan nasıl ortaya çıkarıldığını, sonra depolama, analiz ve hesaplama için sise nasıl 
taşındığını, son olarak şehir çapında değişik IoT uygulamalarına hizmet etmek için nasıl yorumlandığı 
gösterilmektedir. Derin öğrenmenin akıllı şehirlerdeki IoT uygulamaları için kullanımı aşağıdaki Tablo 1’de 
özetlenmektedir. 
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Şekil 4. Akıllı şehir ekosistemi gösterimi  

Tablo 1. Derin öğrenmenin akıllı şehirlerde kullanımı 

DÖ Modeli Kullanım Alanı Ana Amaç 

ESA 

Sağlık 
Sağlık 
Tarım 
Ulaşım 

Hastalık Tahmini 
Diyet Değerlendirme 
Bitki Hastalığı Algılama 
Akıllı trafik ve park 

TSA 
Ulaşım 
Sağlık 
Çevre 

Akıllı Trafik 
Hastalık Tahmini 
Hava kalitesi 

UKSB 
Akıllı Ev 
İzleme 
Ulaşım 

Enerji Yönetimi 
Kaza Algılama 
Akıllı Trafik 

YOK İzleme Kaza Algılama 

DİA Çevre 
Sağlık 

Hava Kalitesi 
Yaşlı Bakımı 

DPÖ 
Sağlık 
Ulaşım 
Tarım 

Tedavi rejimi tahmini 
Akıllı Trafik 
Bitki Hastalığı tahmini 

5. UYGULAMADAKI EĞİLİMLER VE  ZORLUKLAR   
IoT büyük veri analitiğinden katma değerli sonuçlar elde etmek için, önce sorunu tanımlamak ve yapılması 
gereken analizlerin türünü belirlemek için gereklidir. Tipik olarak, akıllı şehir uygulamalarında DÖ'nin dört 
farklı potansiyel kullanımları, tanıma, algılama, tahmin ve optimizasyon olarak sınıflandırılabilir (Tablo-1).    

5.1. Derin Öğrenme Sınırlamaları 
DÖ modellerinin yeterli çözümler bulamayacağı bazı durumlar da vardır. Çünkü DÖ modellerinin iyi 
sonuçlar vermesi için büyük veri setlerine ihtiyaç vardır, özellikle denetimli öğrenme teknikleri için, yüzlerce 
resim gerekmektedir. Büyük veri kümeleri, eğitim sürecini karmaşık, hesaplamayı pahalı ve zaman alıcı hale 
getirmektedir. Bazı durumlarda, veri kümesine eğitimden önce pahalı ve zaman alıcı olan ön işlem gereklidir, 
özellikle büyük boyutlu, uydulardan toplanan görüntüler gibi, görseller için gerekir.   

DÖ modellerinin belirli problemlere sağladığı etkili çözümler ilk veri kümesinin sınırlarının altında ve 
üstünde kullanım için genelleştirilemezler. Örneğin, [10] 'daki model, kırmızı domatesleri tespit etme ve 
sayma konusunda iyi bir performans sergilemekte, ancak yeşil olanları tespit edememektedir.  
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DÖ modellerinin işlevi kara kutular gibidir, süreçlerin nasıl işlediğini bilmeden, kullanıcı girdi gönderir ve 
sonuç olarak çıktıyı alır [12]. Kara kutu benzeri modellerde, eğitimin iyi yapıldığından emin olmak zor 
olabilir ve bazı senaryolarda, modellerin sonuçları etkili değildir Örneğin, [13]'de, askeri bir uygulamada 
düşman/dost tankı tespit etmek için geliştirilen model test görüntüleri ile iyi doğruluk sunmuştur. Ancak 
konuşlandırıldıktan sonra, yeni görüntülerle uğraşırken doğruluğu zayıf çıkmıştır. Daha sonra, düşman 
tanklarının görüntülerinin bulutlu bir günde alındığı dost tankların görüntülerinin ise güneşli günde alındığı 
keşfedildi. Sonuç olarak model, güneşli ve bulutlu günlerde gökyüzünün rengine göre farklılaştırmayı 
öğrenmiştir. 

5.2. İşletme Zorlukları  
Planlama: Vatandaşlarının ihtiyaçlarına göre şehrin bir imar planı hazırlanmalı ki, atıl hizmetler veya 
koordine olmayan ulaşım ağları gibi birçok sorun ortaya çıkmasın.  

Maliyet: Akıllı şehirlerin tüm kurucu bileşenlerinin arasında ara bağlantı vardır [14]. Örneğin, akıllı bir 
gözetim sisteminin kurulumu, verileri toplamak ve analiz etmek için gereken sistemler ve cihazlar pahalıdır. 
Ayrıca kurulumdaki herhangi bir hata, yüksek kayıplar oluşturabilir ve şehir yönetimini olumsuz etkileyebilir.   

Hizmet Kalitesi: Başarılı bir akıllı şehir ekosistemi oluşturmak için, sağlanan uygulamaların hizmet kalitesi 
(QoS), doğrulanması gereken kritik bir özelliktir. Cevap süresi, kullanılabilirlik, ölçeklenebilirlik ve 
güvenilirlik olmak üzere, farklı QoS ölçümleri kullanılmaktadır. 

5.3. Teknik Zorluklar 
Güvenlik: Akıllı şehirlerle ilgili farklı IoT uygulamalarında karşılaşılan güvenlik sorunu kapsamında DÖ 
modellerine yönelik de farklı tehdit türleri tespit edilmiştir. Örneğin yanlış veri enjeksiyonu, farklı yerlerdeki 
IoT cihazlarından ve algılayıcılarından yanlış ölçümler ve veriler gönderilmesidir. Bu tehdidin hedefi, 
işlemleri yanlış yönlendirmek, hatalı sonuçlara, tavsiye ve tahminlere yol açmaktır. 

Gizlilik: Akıllı şehir ekosisteminde halka açık yerlerde, her an veri yakalamak için tasarlanmış algılayıcılar 
yerleştirilir. Analiz ve işlenmek üzere sise veya buluta taşınan bu verilerin içinde şahısların resim, konuşma 
ve davranışları bulunabilir. 

6. SONUÇ 
Akıllı şehirlerde, IoT büyük verisinin analitiğinde DÖ çözümleriyle iyileştirmeler için bazı konulara eğilmek 
gerekecektir. Yeni bir öğrenme paradigması olan transfer öğrenimi kullanmakla öğrenme süreci 
hızlanmaktadır. Geleneksel öğrenme türlerine kıyasla eğitim aşamasını minimum kaynakla ve daha kısa 
sürede yönetilebilir. Çünkü önceki bilgilerden öğrenir, yeni bir görev sıfırdan başlamaz, önceki görevlerden 
toplanan kolektif bilgiden başlar. Böylece, gerçek zamanlı analitiğe ihtiyaç duyan, akıllı park senaryoları ve 
yaşlı bakımı gibi akıllı şehir hizmetleri desteklenmiş olacaktır.  

Web hizmetleri teknolojisinin bir varyantı olan mikro hizmetler de katkılar sunabilecektir. DÖ çözümlerini 
kullanan mikro hizmet tabanlı bir çerçeve oluşturma, IoT büyük veri analitiğine yardımcı olabilir ve bunları 
geliştirebilir, çünkü büyük verileri analiz edip işleyebilecek entegre bir mimariye izin verir [15]. 

Mobil cihazların verilerini DÖ yaklaşımları ile kullanıp akıllı şehir hizmetlerini geliştirmek etkili bir 
çözümdür. Yeni sorunları minimum maliyet ve çaba ile çözebilecek çok işlevli, ölçeklenebilir ve esnek 
platformları sağlamak için, araştırmalar beşinci nesle (5G) odaklanmaktadır  [16]. 

5G yeni mimariye sahip yeni bir kablosuz ağ olup, düşük gecikme süresiyle ve büyük güvenilirlik ile yüksek 
hızda veri taşıma kapasitesine sahiptir. Mevcut 4G ağını 100 katını aşan yüksek veri hızlarına sahiptir. Her 
şeyi akıllı hale getirmek için, hızla büyüyen mobil veri trafiğinden kaynaklanan yüksek talepleri karşılamak 
üzere, 6G kablosuz ağlar üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. IoT verilerinin analitiği de yeni ağdan 
yararlanacak, yeni yetenekler kazanacak ve bazı mevcut sınırlamaları ortadan kaldıracaktır [17]. 
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Abstract 
Aesculus hippocastanum is a deciduous tree known as horse chestnut that native came from southeastern 
Europe. Because of its superior adaptation ability to various environmental conditions and fast-growing 
nature, the horse chestnut is an extensively planted ornamental tree found by the waysides, parks, and 
gardens. Horse chestnut trees lead to generating a large amount of biomass, including seeds, leave, bark, 
burs. In this work, starch has been isolated from horse chestnut seeds to evaluate wasted biomass. Starch 
is a significant polysaccharide with superior properties such as good film-forming ability, low cost, and 
abundant availability. Horse chestnut seeds were peeled off to remove shells, grounded using a mixer, 
diluted, and adjusted to pH 9. Finally, the slurry was filtered, centrifuged, and dried to obtain starch. The 
chemical composition of isolated horse chestnut starch was similar to the literature. The obtained starch 
was structurally characterized using Fourier Transform Infrared Spectrophotometer. Thermal behaviors 
of produced starch were investigated using Thermal Gravimetric Analysis. The X-Ray Diffraction 
technique was employed to investigate the crystallinity properties of extracted starch. 

 

Keywords: Aesculus hippocastanum, characterization, carbohydrate, starch. 

1. INTRODUCTION 
Horse chestnut is a perennial plant species found widely in many parts of the world, and wild animals mainly 
eat their seeds in nature [1]–[4]. It is often thrown away as organic garbage in parks, gardens, and roadsides 
[5]. Nowadays, global warming, climate change, and resulting drought have increased the importance of 
using as raw materials natural wastes. Along with using horse chestnut seeds in traditional medicine, they are 
also employed in modern medicine for curing fever,  piles, wound healing, fevers, viral infections, 
rheumatism, skin diseases, and cardiovascular diseases[6]. The horse chestnut seed consists of 50.5% 
moisture, 5.58% sugar, 0.39% protein, 1.93% mineral, and 38.3% starch [7]–[9]. As a significant component 
of the horse chestnut seed, starch is an essential functional biopolymer that enables the development of 
sustainable biomaterials because of its excellent properties, including biodegradability, cost-effectiveness, 
and renewability [6], [10]. Starch obtained from the horse chestnut is a promising natural source for 
commercial use in the food packaging industry [11]. Starch used in several applications stands among the 
most abundant biomaterials globally obtained from various sources such as wheat, potatoes, cassava, corn, 
and rice [12], [13]. However, the restrictions on traditional starch sources have recently revealed the need to 
search for new starch sources. [14]. In recent years, the new starch sources were reported in several studies to 
determine their functionality and mechanical, rheological, thermal, morphological, and physicochemical 
properties [6], [15].  

The main aim of the present work is to investigate the chemical, structural, and thermal properties of starch 
isolated from seeds of the Horse Chestnut (Aesculus Hippocastanum) tree. Horse chestnut seeds are a non-
conventional and promising source for starch production and have great potential for commercial use. 
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Fig. 1. Schematic representation of starch isolation process from horse chestnut 

2. EXPERIMENTAL 

2.1. Materials 
Horse Chestnut seeds were collected from the trees on the campus of Fırat University, washed with water, 
dried at room temperature, peeled off manually, and stored at four °C till the subsequent use. 

2.2. Isolation of starch 
The seeds were first hacked into small pieces (1x1 cm), then shredded for 10 minutes using a house-type 
blender. In order to extract the starch, the obtained slurry was stirred on a mechanical agitator in NaOH 
solution at room temperature for one hour at pH nine. The isolated starch was washed with distilled water and 
filtered to remove the non-starch substances [7]. The filtered yellowish product was diluted with cold distilled 
water (ice water), and it was centrifuged at 4000 rpm for 5x4 minutes. The precipitate was collected and dried 
in a hot air oven at 40 °C for 12 h (Fig.1). 

2.3. Characterization 
ATR Nicolet 6700 Fourier Transform Infrared (FTIR) spectra were employed to identify the characteristic 
functional groups of horse chestnut seeds and starch between 400 and 4000 cm−1 wavenumbers.  

X-ray diffraction (XRD) measurements were carried out using a diffractometer (EMPYREAN) with Cu-kα 
radiation (λ = 1.5406 Å) at a voltage of 45 kV and a current of 40 mA. The XRD data were recorded within  
2θ range of  5° to 50°, at a scan rate of 0.2°/min.  

Thermogravimetric analyses (TGA) were conducted using a TG-DTG instrument (Netzsch STA 449 F3) in a 
temperature range of 25 ˚C to 600 ˚C with a heating rate of 10 °C/min. under a nitrogen atmosphere.  

3. RESULTS and DISCUSSION 

3.1. FTIR Spectroscopy Analysis 
The FTIR spectrums of the horse chestnut seed and starch are shown in Fig. 2. The FTIR broadband spectra 
of seed and starch at 3000 -3600 cm-1 indicate the OH vibrations forming the hydrogen bonds. The spectrum 
peaks at 2920 and 2920-2840 cm-1 were attributed to the stretching vibrations generating from the C-H bond 
of alkyl groups available in the spectra of seed and starch, respectively. The FTIR spectrum at 1736 cm-1 
indicated the availability of carbonyl groups in the seed. The peak at 1140 cm-1 appears both seed and starch 
was assigned as the stretching vibrations of C-O-H. The peaks at  1420 cm-1 and  1539 cm-1 were attributed to 
the C=O stretching and carbonyl group in starch, respectively. The spectrums at 1012 cm-1 and 1009 cm-1  for 
starch were ascribed to the C-O vibrations of C-O-C groups [10]. As seen in Fig. 2,  the FTIR  peaks of the 
starch changed and shifted throughout the spectrum relative to the untreated seed proved the extraction of 
starch.  
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Fig. 2. FTIR spectra of the samples 

 

3.2. X-ray Diffraction Analysis 
The XRD diagram of Horse chestnut seed and starch is shown in Fig. 3. 2θ degree at 8.84˚ and 23.33˚ were 
assigned as the crystalline and amorphous region of horse chestnut starch, respectively, similar to the 
previous report [6]. While The XRD pattern of the semicrystalline biopolymer starch characteristically 
demonstrates a crystalline and amorphous region, the XRD  diagram of the untreated seed presents more than 
one crystallinity peak proving the presence of the substances aside from starch. The crystallinity degree of the 
seed and starch was 30.23% and 62.35%, respectively, which were affected by the amylopectin and amylose 
content. The increasing crystallinity indicates the growing crystallinity region and accordingly rising the 
amount of the amylopectin. Besides this, the decreasing amylose content demonstrates the shrinking of the 
amorphous region [16], [17]. 
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Fig. 3. XRD pattern of the samples 

3.3. Thermogravimetric Analysis 
Thermal gravimetric (TG) and differential thermal analysis (DTA) curves of horse chestnut seed and starch 
were summarized in Fig. 4. Three thermal degradation stages were observed in the TG and DTA graphs of 
seed and starch. The initial stage was the evaporation of moisture started around 35°C with a mass loss of  9 
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% and  7 %  for seed and starch, respectively. The weight loss of the treated starch decreased because of the 
lowered moisture content. The thermal decomposition of amylose and amylopectin was noticed at the second 
stage with a temperature range of 198-239 °C and 5 % weight loss for horse chestnut and 198-369 °C and 
41% weight loss for starch. The outcomes proved that the excellent extraction of starch consisted of amylose 
and amylopectin. Ultimately, at temperatures ranging 239-442°C and 370-424 °C started, the thermal 
degradation of non-starch materials such as protein and lipid for seed and starch, respectively. At this stage, 
the mass loss of seed (88 %) was higher than the starch (6 %). Consistent with the FTIR and XRD 
measurements, the TG and DTA results demonstrate the excellent isolation of starch from the horse chestnut 
seed. The char residue at 600 °C  was 10 % for seed and 31% for starch. 

  
Fig. 4. a) TGA and b) DTG graphs of the samples 

4. CONCLUSIONS 
Starch was successfully extracted from the horse chestnut seeds using a simple and effective isolation 
process. The FTIR analysis of starch presented characteristic peaks of starch with higher intensity compared 
to the seed. The isolation process led to the increasing crystallinity pointed in XRD analyses.  A higher 
crystallinity degree for starch with 62.35 % was obtained compared to the 30.23 % crystallinity degree of the 
seed. The thermal analysis demonstrated the increased stability of starch due to treatment chemically, relative 
to seed. The increased starch content and crystallinity during the isolation process of starch led to improved 
stability. Horse chestnut starch has excellent potential for use in the food industry, composites, packaging as 
an alternative to traditional materials due to superior material properties involving higher thermal stability, 
crystallinity, and functionality. 
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Abstract 
Half PV cell modules, which are the new technology for solar modules and aim to overcome current 
commercial module problems, have gained attention in the last few years. This concept, as the name 
suggests, is gained by cutting the cell into two parts by means of a laser in order to achieve higher 
efficiency by reducing the power losses from the cell to the module. Half-cell PV modules offer high 
performance even in low light conditions and due to the significant increase in market shares in the 
coming years, they are preferred in electricity generation with PV cells and are a subject worth of 
researching. In this study, it is aimed to research the effects of hot spot behavior and ribbon optimization 
on energy efficiency in half PV cells as a result of a comprehensive literature review. The contamination 
of the module surface, the positioning of the modules, the shadow on the modules, etc. other parameters 
affecting efficiency such as efficiency is not taken into account. As a result of the research, it has been 
determined that an extra increase of 1.52% to 4.97% in energy efficiency occurs by optimizing the ribbon 
structure and ribbon width in PV modules using half-cell at different radiation levels (desert and 
moderate) with reference to standard PV modules. In all the studies examined, it was observed that using 
half-cell PV modules instead of standard full-cell PV modules made a positive contribution to energy 
efficiency. However, it has been noticed that the studies carried out are generally module-based, and the 
idea that these studies should be done for large PV installations has emerged in order to give an idea for 
future studies. 

Keywords: Half PV cell, energy efficiency, photovoltaic panels, solar energy. 

1. INTRODUCTION 
Photovoltaic (PV) cells are semiconductor materials that convert solar energy directly into electricity. The 
initial installation cost of PV systems is high and the power to store electrical energy is low. Therefore, it is 
necessary to have less error in PV systems, to minimize optical and electrical losses, to improve the 
semiconductor structure, to reduce resistance losses and to obtain maximum power from the operations 
performed. 

Since the commercialization of the first solar cell in 1954, researchers have developed a variety of cell 
technologies to improve PV panel efficiency, lower cost, and better reliability. First generation silicon solar 
cells (monocrystalline, polycrystalline) have always dominated the market, and still do, due to their ease of 
production and good efficiency conversions. The so-called second generation or thin-film cell technologies 
have succeeded in overcoming the need for large modules by providing flexibility and reliability. Third-
generation cell technologies are currently in the research phase [1]. In this study, half PV cells, which is a 
new technology in the field of photovoltaics, and their effects on energy efficiency will be discussed. 

Cell-to-module (CTM) losses have always been a challenging issue for photovoltaic module manufacturers 
[2]. In general, these losses occur in the form of optical and electrical losses. Optical losses occur due to 
reflection and absorption in the coating glass and capsule elements. The electrical losses originate due to the 
series resistance losses in the connecting tabs between the cells. In order to reduce these series resistance 
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losses in PV modules, many innovative cell designs have been developed, from multiple busbar solutions to 
smart cable and IBC (Interdigitated back contact) designs [3], [4], [5]. One of these designs is half PV cells. 

Half PV cells are half the size of the cells used in standard 60-cell or 72-cell solar panels. As the concept 
name suggests, it is obtained by cutting a silicon wafer-based full-size cell into two pieces via laser in order to 
reduce overall power losses and provide better efficiency (Fig. 1). One of the issues to be considered in the 
cutting process is cutting the cell horizontally or vertically. Since the number of busbars in the cells is 
important, cutting should be done perpendicular to the busbars. Thus, the number of busbars in the cells will 
remain unaffected. In addition, the type of laser used in the cutting process and the quality of its cells affect 
the performance of half-cell PV modules [6]. 

 

 
Fig. 1. Photograph of minimodule with (a) one full-size solar cell and (b) two halved solar cells connected in series. [2] 

Splitting a cell in half reduces the internal current capacity of the cell, resulting in reduced power 
consumption (Fig. 2). However, the power loss is proportional to the square of the current (Equation 1). 
Therefore, the power loss in half cells is reduced by a factor of four. By reducing the power loss, the fill 
factor is increased, thus increasing the capacity of the cell to generate more current from the available light. 

Ploss = R.I2                                                                                                                                                          (1) 

One of the distinguishing factors in half-cell PV modules is the separated junction box. The use of three 
separate junction boxes, each containing a bypass diode, in half-cell PV panels reduces the internal resistance. 
Thus, the heat generated as a result of resistance losses is better dissipated compared to standard photovoltaic 
modules using a single junction box. 

According to current industry trends, half-cell PV panels have been reported to increase power output per 
module by 5 to 8 W, depending on panel design and cell type [7]. Compared to standard full-cell modules, 
these modules have better shading behavior due to the use of two strings connected in parallel instead of one 
in the module, and less power dissipation due to reduced current. In addition, it creates a lower temperature 
effect, greatly reducing the risk of hot spots created by the module. Thus, it provides solutions to the 
problems of full-cell PV modules and creates an alternative to them. 

 

 
Fig. 2. I is full cell current, and I/2 is half cut solar cell current. [8] 

In this study, half PV cells that minimize the factors (hot spot, shading, etc.) that negatively affect the 
performance of standard PV panels and their effects on energy efficiency will be examined. 
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2. MATERIALS AND METHODS 
In this study, it is aimed to research the effects of hot spot behavior and ribbon optimization on energy 
efficiency in half PV cells as a result of a comprehensive literature review. The contamination of the module 
surface, the positioning of the modules, the shadow on the modules, etc. other parameters affecting efficiency 
such as efficiency is not taken into account. Answers were sought to important questions such as which 
studies were conducted on the subjects determined as a result of the examinations and what is the effect of 
these subjects on the energy efficiency of half PV cells. The efficiency values obtained by examining the 
studies using half-cell PV modules are presented. Then, by making necessary inferences and evaluations, the 
advantages of half PV solar cells over standard full cells in terms of energy efficiency are shown and 
discussed. 

3. ENERGY EFFICIENCY IN HALF-CELLE PV MODULES 
The energy efficiency of photovoltaic modules is an important parameter that informs how well a module 
performs when operating under certain conditions. Since researchers started working on the first solar cell, 
they have been developing various cell technologies to improve PV panel efficiency. One of these cell 
technologies is half-cell PV modules, which increase panel efficiency by minimizing current module losses. 

Half-cell PV modules provide higher efficiency than full-cell modules in the morning, noon and evening 
hours due to their reduced electrical losses and increased optical gain (Fig. 3). This makes half-cell PV 
modules preferred by users, especially in recent years when the system's depreciation period has been tried to 
be reduced. It also helps meet the shorter turnaround times expected by energy investors. 

 
Fig. 3. Efficiency values of PV modules using full and half cells during the day. [9] 

3.1. Hot Spot Behavior in Half-Cell PV Modules 
The hot spot effect occurs when the maximum current generating capacity of one or more cells in the series 
connected solar cell array is reduced to values lower than the operating current of the module [10]. Hot spots 
can adversely affect the working efficiency of photovoltaic panels, causing serious damage to the module and 
even burning the modules. Today, bypass diodes are widely used to protect cells against the hot spot effect. 
However, hot spots are still among the important failure modes for PV panels. 

It is stated that half PV cells, which is a new technology in the photovoltaic field, are less sensitive to hot 
spots due to low current [11]. Since each cell in a half PV panel is half the size of a full cell in a standard 
panel, it produces half the current at the same voltage. The lower current causes less heating of the cell inside 
the module, reducing the occurrence and severity of potential hot spots due to shading or cell damage. 

In a study comparing the cell temperatures of two half-size and full-size modules under shaded conditions, it 
was found that the maximum hot spot temperature of the shaded half-cell module was 28 ᵒC lower than that 
of the full-cell module. Fig. 4 shows the maximum cell temperatures of reverse biased cells in whole and 
half-cell modules under different shading conditions. The temperature of cell 15 in the full cell module peaks 
at 149 °C when the cell is shaded by an area of 24 cm2, while the shaded cell 15 in the half-cell module 
reaches a maximum temperature of 121 °C when shaded by an area of 37 cm2 [12]. In another study, under 
the same shading conditions, the hot spot effect of half-cell modules consisting of parallel-connected cell sub-
arrays was compared with full-cell modules and it was observed that the peak temperature of the shaded cell 
in the half-cell module was 19 ᵒC lower than that of the full-cell module [13]. 

As a result of the studies examined, it was concluded that a lower hot spot temperature improves module 
efficiency by reducing the risk of module failure caused by encapsulation damage, solder melt, and thermal 
stress induced cell cracking. In addition, it can be said that half-cell module design can be an important 
design tool to reduce the hot spot degradation in crystalline silicon photovoltaic modules and reduce the 
negative impact of hot spots on module durability and lifespan. 
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Fig.4. Simulated cell temperatures for reverse-biased cell(s) in the full-cell module and half-cell SPS module. [12] 

Hot spots, one of the important failure modes for photovoltaic panels; cracks, damage, impact, loss of power, 
bird droppings, shadows and some manufacturing defects [14]. For this reason, the use of half-cell PV panels 
can be preferred to eliminate hot spot effects, especially in PV installations where partial shading cannot be 
avoided. 

3.2. Ribbon Optimization in Half-Cell PV Panels 
Resistive power losses occur in the modules due to the current carried along the ribbons connecting 
neighboring cells in the photovoltaic modules. These losses are obtained by multiplying the ribbon resistance 
by the square of the current flowing through the ribbon. Since half PV cells produce half as much current as 
standard full cells, the power losses in the ribbons are reduced by a quarter compared to full cells. 

It is reported that half-cell technology can lead to an efficiency increase of about 3% in a standard 60-cell 
solar module. Some work has been done to reduce cell-to-module losses of half-cell PV modules, such as 
optimizing the module's anti-reflective coating, using a backplate reflector, or optimizing the metal grid 
structure [15], [16]. In addition, module efficiency can be improved by optimizing module interconnections. 
In the studies on the optimization of the module interconnection, both the width of the ribbon and the 
optimization of the ribbon structures are in question. Radiation level and module structure should be 
considered when optimizing tabs. 

The loss mechanisms of full-cell and half-cell PV modules vary according to the radiation level. In low light 
conditions, the current flowing through the cells is small and therefore it is optical losses that play an 
important role on the total losses of both full-cell and half-cell modulars. Therefore, in low light conditions, 
electrical losses do not play a significant role and using a narrower hop width within both modules will be 
economically beneficial. However, at high irradiance, the electric current passing through the cells is 
maximum, and electrical losses are the dominant loss mechanism for full-cell modules. Since the current in 
the cells is halved in half-cell modules, the electrical losses are four times less than in full-cell modules, and 
optical losses are dominant. 

Based on this information, full-cell PV modules only allow the tab width to be halved in temperate (low 
irradiance) climates, half-cell PV modules allow the tab width to be reduced without increasing module losses 
in both temperate climates and desert regions with high irradiation levels. Thus, leading to a significant 
reduction in material consumption and cost. 

In Fig. 5, the contribution of the studies that optimize the ribbon structure and ribbon width in PV modules 
using half-cell at different radiation levels (desert and temperate) to the energy efficiency is shown by 
reference to standard PV modules. It should be noted that ribbon optimization studies in half-cell PV modules 
contribute more to the increase in efficiency in desert regions due to high radiation. This result shows that 
half-cell PV modules are especially suitable for regions with high solar irradiance value and less suitable for 
regions with low sunlight. 
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Fig.5. Efficiency values obtained from ribbon optimization studies in half-cell PV modules with reference to the standard 

PV module 

Reference [17] shows that additional benefits can be achieved by reducing the tab width, reducing material 
consumption costs and meeting higher cell module power ratings. It was stated that reducing the tab width to 
approximately 50% in moderate climates did not cause a significant loss for standard cells and an efficiency 
increase of 0.85% was measured for half-cell modules compared to full-cell modules. In this study, it has 
been shown that half-cell PV modules have better performance and higher efficiency than full-cell standard 
modules in both moderate and desert regions. In reference [18], it is shown that extra energy efficiency can be 
achieved by choosing the appropriate module concept and optimized tab width for each climate. It is stated 
that the optimized half-cell modules benefit from an extra annual energy efficiency of 4.12% in the moderate 
region and 4.97% in the desert region compared to the full-cell modules.  

In reference [19], the effect of different ribbon structures on the output power of whole-cell and half-cell PV 
modules is analyzed. As a result of these analyzes, it was observed that the output power of the half-cell 
module with triangular ribbon increased by 4.74% compared to the full-cell module with rectangular ribbon. 
The obtained results are presented in Fig. 6. 

 
Fig.6. Power output of the full-cell modules and half-cell modules with different ribbons. [19] 

4. CONCLUSION 
Shading, hot spot effect, and resistance losses at module interconnections are some of the factors that affect 
the efficiency of PV modules. Half-cell PV modules are used to increase panel efficiency by minimizing the 
negative effects of these factors and to make more use of solar energy. 

In all the studies examined, it was observed that using half-cell PV modules instead of standard full-cell PV 
modules made a positive contribution to energy efficiency. However, it has been noticed that the studies 
carried out are generally module-based, and the idea that these studies should be done for large PV 
installations has emerged in order to give an idea for future studies. Considering that the efficiency of 
photovaltaic modules is affected by many environmental factors, it is also important to carry out the studies 
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under field conditions. Considering that the performance values of the panels are directly related to the 
irradiation level, studies under different irradiance should be increased in order to calculate the effects of 
especially ribbon optimization studies on energy efficiency. 
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Özet 
2020 yılında, COVID-19'a neden olan SARS-CoV2 virüsü hızla yayılarak tüm dünyaya yayılmıştır. Bu 
sebeple Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel pandemi ilan edilmiştir. Sürekli artan vaka sayısı 
nedeniyle laboratuvar bulgularının yorumlanması zaman almaktadır. Tedavi ve bulgular açısından 
sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar nedeniyle hastalığa karar verme sistemine ihtiyaç duyulmuştur. 
Tahmine dayalı algoritmalar ile hastalıklar tanımlanarak daha hızlı sonuçların elde edilmesini 
sağlanmaktadır. Özellikle sağlık alanında teknolojik olarak gelişim gösteremeyen ve hastalığın tespiti 
için uzun süre bekleyen ülkelere ağır bir yük haline gelen bulgularının yorumlanmasının zaman alması 
nedeni ile önerilen bu çalışma fayda sağlayacaktır. Sağlık hizmetleri alanında, diyabetik retinopati 
tespiti, akciğer nodülü sınıflandırması, fetal lokalizasyon ve tiroid teşhisi gibi birçok uygulamada derin 
öğrenme yöntemi uygulanmıştır. Bu çalışmada, derin öğrenme ve laboratuvar verilerini kullanarak hangi 
hastaların COVID-19 hastalığına yakalanma olasılığının olduğunu tahmin eden klinik tahmin modelleri 
gerçekleştirilmiştir. Modelin tahmin performansını değerlendirmek için, precision 0.82, F1 skoru 0.82, 
recall 0.82, AUC değeri 0.77 ve hesaplanan doğruluk skorları 0.95 olarak bulunmuştur. Bu çalışma ile 
Laboratuvar bulgularına göre eğitilmiş tahmine dayalı modellerin COVID-19 enfeksiyonunu tahmin 
etmek için kullanılmasına ve tıp uzmanlarının kaynakları doğru bir şekilde önceliklendirmesine yardımcı 
olması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, derin öğrenme, COVID-19, koronavirüs pandemisi, derin öğrenme 
mimarileri 

Deep Learning Methods and Analysis in Predicting Covid-19 
Positive Cases 

Abstract 
In 2020, the SARS-CoV2 virus, which causes COVID-19, spread rapidly and spread all over the world. 
For this reason, it has been declared a global pandemic by the World Health Organization (WHO). The 
interpretation of laboratory findings takes time due to the ever-increasing number of cases. Problems 
arise in terms of treatment and findings. Because of these problems, a disease decision-making system 
was needed. With predictive algorithms, diseases are identified and faster results are obtained. This 
study, which is proposed because it takes time to interpret the findings, which has become a heavy burden 
especially for countries that cannot develop technologically in the field of health and waiting for a long 
time for the detection of the disease, will be beneficial. In the healthcare field, the deep learning method 
has been applied in many applications such as diabetic retinopathy detection, lung nodule classification, 
fetal localization, and thyroid diagnosis. In this study, clinical prediction models have been implemented 
that predict which patients are likely to contract COVID-19 using deep learning and laboratory data. To 
evaluate the prediction performance of the model, precision 0.82, F1 score 0.82, recall 0.82, AUC value 
0.77, and calculated accuracy scores were found to be 0.95. This study aims to use predictive models 
trained on laboratory findings to predict COVID-19 infection and to help medical professionals prioritize 
resources accurately. 

Keywords: Artificial intelligence, deep learning, COVID-19, coronavirus pandemic, deep learning 
architectures 
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1. GİRİŞ 
COVID-19 adlı yeni tip koronavirüs salgının başlamasından hemen sonra, başta Çin olmak üzere tüm 
dünyada insanların hayatları hızla değişmeye başlamıştır. Böylece tüm dünyada ve ülkemizde, eğitime 
belirsiz sürelerde ara verildi. Bunun yanı sıra birçok işyeri kapanmış ve spor müsabakalarına belirsiz süre ara 
verilmiştir. Sağlığına önem verip, virüsten korunmak isteyen insanlar, “Evde Kal” sloganına ayak uydurarak 
gerekli olmadığı durumlar haricinde sokağa çıkmamıştır [1]. Koronavirüs hastalığı (COVID-19), yeni ortaya 
çıkan ve bulaşıcı bir hastalıktır. COVID-19’ a yakalanan kişiler, hafif ya da ağır düzeyde semptomlar 
göstermektedir. Bazı kişiler ise hastaneye ihtiyaç duyarak iyileşmektedir. COVID-19, her kişiyi aynı şekilde 
etkilememektedir ve COVID-19 virüsüne yakalanan hastalar genellikle çok ağır şekilde değil de daha hafif 
şekilde hastalığı geçirmektedir. Dolayısıyla hastanede değilde evde iyileşen insanlar, bu hastalığa yakalanan 
kişiler arasında daha kolay iyileşmektedirler. Hastalıkta en sık görülen semptomlar: baş ağrısı, el veya ayak 
parmaklarında renk değişimi, ateş, ishal, öksürük, yorgunluk, ağrı, tat duyusunda kayıp, boğaz da oluşan ağrı, 
koku alamama ve deri de oluşan bölgesel döküntü olarak görülmektedir. 

Dünya çapında COVID-19 vakalarının artmasıyla birlikte, COVID-19 hastalarını teşhis etmek için etkili bir 
yol gerekmektedir. COVID-19 hastalarını teşhis etmedeki birincil sorun, virüsün hızla yayılması nedeniyle 
test kitlerinin azlığı ve güvenilirliğidir. Tıp doktorları pozitif vakaları tespit etmekte zorluk çekmektedir. 
İkinci gerçek sorun ise, kuruluşların gizlilik endişelerini göz önünde bulundurarak, verileri hastaneler 
arasında küresel olarak paylaşma problemidir [2]. 12 Nisan 2020 tarihi itibari ile, 1.700.000 den fazla vaka 
sayısı, yaklaşık olarak 105.000 ölüm küresel kaynaklarla doğrulanmıştır ve bu rakamlar da her geçen gün 
artış göstermektedir [3]. Hindistan 86.508 vaka ile %1.9 katkıda bulunuyor ve 100.000 nüfus başına %3.2 
ölüm oranına sahiptir [4]. Ülkelere göre COVİD-19 hastalığından ölen kişi sayısı Brezilya da 217.51 iken, 
Peru da 211.67, İtalya da 208.83, Polanya da 193.72 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmiştir. Türkiye’ deki 
resmi açıklamalarda COVID-19 vakaları 5.220.549, iyileşen hastaların sayısı 5.070.815’ tir. 46.970 hastanın 
ise hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Bu zamana kadar dünya genelinde saptanan toplam 169.671.394 vaka 
sayısından 151.537.194 kişinin iyileştiği, 3.526.317 kişinin ise yaşamını yitirdiği ve 14.607.883 kişinin ise 
aktif vaka sayısı olduğu bildirilmiştir [5]. Dünya genelinde vakaların sayısı 172.657.442 iken, ölümler 
3.711.013’ lerde ve yüzde karşılığı %2.14, iyileşenlerin sayısı 155.591.965 lerde ve yüzde karşılığı yaklaşık 
%90.11‘ı ifade eder ve aktif vaka sayısı 13.354.464 rakamı seviyesindedir[6]. 

Tahmine dayalı algoritmalar, COVID-19 virüsünü tanımlayarak sağlık sistemleri üzerindeki yükü azaltabilir. 
Bu çalışmada, laboratuvar verilerinin derin öğrenme algoritmalarıından, Yapay Sinir Ağı (ANN), Uzun-Kısa 
Süreli Bellek (LSTM), Tekrarlayan Sinir Ağları (RNN), Evrişimli Sinir Ağları (CNN), CNNLSTM ve 
CNNRNN algoritmalarını kullanarak hangi hastaların COVID-19 hastalığına yakalanma olasılığının 
olduğunu tahmin eden klinik tahmin modeli geliştirilmiştir.  

Modelin performansını değerlendirmek için, precision, F1 skoru, recall, AUC ve accuracy değerleri 
hesaplanmaktadır. Doğruluk (Accuracy), uygulanan sınıflandırma probleminde yapılan tahmin sonucunun, 
gerçek sonuca göre doğruluğunun hesaplanmasıdır. Kesinlik (Precision) ise, örneklerden tahmin edilenlerin 
ne kadarının gerçek anlamda doğru (TP) olduğunu ölçen bir parametredir. Problemdeki amaç, false-
pozitive’leri (FP) azaltmak olduğunda, performansın göstergesi olarak kesinlik parametresi kullanılmaktadır. 
Oluşturulan model de fazlaca false-positive olmaması için hassasiyet parametresinin yüksek bir değer olması 
gerekmektedir. Kesinlik parametresi, FP değerinin, FN değerinden daha yüksek olduğu durumlarda 
kullanılması daha uygun bir ölçüm yöntemidir. Duyarlılık (Recall) parametresi, tüm sınıflara bakılarak 
tahminlerinin ne kadar doğru olduğunu göstermek için kullanılmaktadır. Kesinlik ile duyarlılık arasında 
denge durumu bulunmaktadır. Çok önemli bir ölçüm olsada bu iki terimden sadece bir tanesi 
değerlendirilerek iki model arasında karşılaştırma yapmak zordur. Bunları karşılaştırılabilmek için kesinlik ile 
duyarlılığın harmonik ortalaması olan F1-skoru üzerinde işlem yapılmalıdır. Bu metriklerin hesaplanması 
başarı ölçüm metrikleri aşağıda verilmiştir. 
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Oluşturulan bu altı model, 600 hastadan 18 laboratuvar bulgusu ile test edilmiştir. Ayrıca 10 kat çapraz 
doğrulama ile doğrulanmıştır. Deneysel sonuçlar, öngörücü modellerimizin COVID-19 hastalığına sahip 
hastaları 0.82 precision değeri, 0.82 F1 skoru, 0.82 recall değeri, 0.77 AUC değeri ve 0.95 accuracy değeri 
olarak bulunmuştur. Laboratuvar bulguları üzerine eğitilmiş tahmine dayalı modellerin, COVID-19 
enfeksiyonunu tahmin etmek için kullanılabileceği ve tıp uzmanlarının kaynakları doğru bir şekilde 
önceliklendirmesine yardımcı olabileceği görülmektedir. COVID-19 teşhis ve prognostik analizi için, tam 
otomatik bir derin öğrenme sistemi çalışmasında ise, tıbbi kaynakların yetersiz hale gelmesiyle COVID-19'un 
hızlı teşhisi ve erken önlem ve tıbbi kaynak optimizasyonu için yapılan bir çalışmadır [7]. 

Daha önce yapılan bir çalışmada, COVID-19 ile enfekte olabilecek hasta sayısını tahmin etmek için derin 
öğrenmeye dayalı bir model önerilmiştir. Hindistan'ın çeşitli eyaletleri ve birlik bölgeleri için, bir gün 
öncesinden bir hafta öncesine kadar yeni koronavirüs pozitif vakalarının sayısı tahmin edilmiştir [8]. Bu 
çalışmada ise veri seti, Brezilya da bulunan Sao Paulo Israelita Albert Einstein Hastanesi’ nde tespit edilen 
hastaların laboratuvar bulgularını içermektedir. 2020’ nin ilk aylarında SARS-CoV2’ yi saptamak için 
hastalardan örnekler toplanmıştır. 5644 farklı hastadan, 111 laboratuvar bulgusu içermektedir. Veri setinde, 
pozitif hasta oranı %10 civarındadır. Bunların yaklaşık %6,5’ i hastaneye yatış, %2,5’ i yoğun bakım hastası 
iken %2’ lik kısmı da evde bakım hastasıdır. 

Sağlık temel sistemleri için klinik görevleri tahmin etmek önemlidir. Bilgisayar destekli klinik tahmin 
modelleri, kalp yetmezliği riski [9], pnömonide ölüm oranı [10], kritik bakımda ölüm riski gibi çeşitli 
alanlarda kullanılmıştır [11]. Bu sistemler sayesinde tıp uzmanlarının klinik bulguları daha iyi kavraması ve 
değerlendirmesi sağlanmaktadır. Bu çalışmada, COVID-19’da klinik tahmin modeli sağlamak için, son 
metodolojik ilerlemeler ve teknolojiler kullanılarak çözüm aranmaktadır. Ağırlık düşürme tabanlı Bayes 
Evrişimsel Sinir Ağlarının (BCNN), halka açık COVID-19 göğüs röntgeni veri setini kullanarak, insan-
makine ekibinin tanı performansını iyileştirmek için derin öğrenme çözümündeki belirsizliği nasıl tahmin 
edebileceğini araştıran ayrı bir çalışma grubu bulunmaktadır. Tahmindeki belirsizliğin tahminin doğruluğu ile 
yüksek oranda ilişkili olduğunu söylenmektedir. Belirsizliğe duyarlı derin öğrenme çözümünün 
kullanılabilirliğinin, klinik bir ortamda yapay zekanın (AI) daha geniş bir şekilde benimsenmesini sağlayacağı 
belirtilmektedir [12]. 

Yapılan bir başka çalışmada koronavirüsün klinik şiddetini tahmin etmek için makine öğrenimi teknikleri 
kullanmışdır. Veriler, Wenzhou Merkez Hastanesi ve Çin'in Wenzhou kentindeki Cangnan Halk 
Hastanesinden alınmıştır. 11 adet klinik özellik dikkate alınmıştır. Lojistik regresyon, k en yakın komşuluk 
(KNN), 2 farklı karar ağacı, rastgele ormanlar ve destek vektör makineleri (SVM) sınıflandırıcıları 
uygulanmıştır [13]. Bu çalışmaya yakın olan başka çalışmada RF, NN (Sinir Ağı), LR, SVM, XFB (Gradient 
Boost) dahil olmak üzere çeşitli makine öğrenimi metotları uygulanmışdır [14]. Duyarlılık, özgüllük ve AUC 
puanlarını hesaplayarak sınıflandırıcıların performansı belirlenmiştir. Bu çalışmada ise CNN, CNN-LSTM, 
CNN-RNN, LSTM, RNN, ANN modelleri oluşturulmuştur. Değerlendirme metrikleri olarak Accuracy, F1 
skoru, Precision, Recall, ROC-AUC skorları hesaplanmıştır. 

2. DENEYSEL METOT  

2.1. Veri tanımlaması 
Veri seti, Brezilya Sao Paulo'daki Israelta Albert Einstein Hastanesi'nde görülen hastaların laboratuvar 
bulgularını içerir ve erişim kısıtlaması yoktur [15]. 2020'nin ilk aylarında SARS-CoV2'yi tespit etmek için 
hastalardan örnekler toplanmıştır. Veri setinde 5644 farklı hastadan, 111 laboratuvar bulgusu yer almaktadır. 
Veri setinde pozitif hastaların oranı %10 civarındadır. Bunların %6,5’ i hastaneye yatış, %2,5’ i yoğun bakım 
hastası iken %2’ lik kısmı da evde bakım hastasının verileridir. Veri setinde cinsiyet bilgisi bulunmamaktadır. 
Çalışmada, 18 laboratuvar bulgusu, COVID-19 hastalığı üzerinde önemlidir. Tablo 1’de veri setindeki 
hastaların laboratuvar bulgularını içeren bilgiler verilmiştir. 

 

Tablo 1. Veri setinde bulunan hastaların laboratuvarda bakıldığı değerler 

 

Laboratuvar Bulguları 

Hematokrit, hemoglobin, trombositler, kırmızı kan 

hücreleri, lenfositler, lökositler, bazofiller, 

eozinofiller, monositler, serum glikozu, nötrofiller, 

üre, C reaktif protein, kreatinin, potasyum, 

sodyum, alanin transaminaz, aspartat transaminaz. 

164



IX. International Advanced Technologies Symposium                                                                          28-29 OCT 2021 

 

2.2. Yapay Sinir Ağları 
Yapay Sinir ağları (YSA), insan beyninden örnekleme yapılarak, öğrenme sürecini otomotikleşerek öğrenen 
insan beyninin en temel özelliğinin bilgisayar sistemleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapay sinir ağı, 
öğrenmeyi belirlenen örnekler ile yapmaktadır. YSA da öğrenme, matematiksel olarak modelleme sonucu 
ortaya çıkmaktadır. YSA da bulunan ağlar sinir hücresinden meydana gelmektedir. Her hücrede ağırlık 
katsayısı bulunmaktadır. Bu ağırlık katsayısı oluşturulan modele yayılarak öğrenme işlemi 
gerçekleştirilmektedir. 

YSA’ da hesaplama yöntemi bilinenlerden daha farklıdır. Buradaki bazı değerlerden olan, modelin başlangıç 
parametresi, çalışılan ortam, verisetinde yetersizlik, verisetinde bulunan aykırı değerler ve verisetindeki 
hatalara rağmen YSA ile oluşturulan modelin başarısının yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Model de 
karmaşıklığın artması, verinin gereğinden fazla ve içerisinde anomali değerler bulundurması, parametre 
seçiminde yapılan hata ya da parametre seçiminde belirlenen bir kuralın olmaması, problemlerin girdi ya da 
çıktı değerlerinin sayısal ya da kategorik olması, eğitimin aşamasının süresinin bilinememesi YSA’ nın 
popüler olmasını sağlamıştır. YSA’ nın kullanıldığı alanlara örnek olarak, sınıflandırma problemleri, örüntü 
ve görüntü tanıma, sinyal filtreleme, veri sıkıştırma ve optimizasyon alanlarında kullanılmaktadır [16]. 

YSA, insanda bulunan biyolojik sinir sisteminden esinlenerek ortaya çıkmıştır. Sinir hücreleri sinapslar 
aracılığıyla diğer hücreler ile etkilişimde bulunmaktadırlar. Sinir hücresi bilgiler üzerinde gerekli işlemleri 
yapar ve bu bilgileri diğer sorumlu hücreye iletmek için aksonlar yolunu kullanır. Verilen bu bilgiye göre,  
yapay sinir hücreleri sinirlere gelen bilgileri toplama fonksiyonu ile toplayarak, aktivasyon fonksiyonu adı 
verilen bölümden geçirir ve çıktı üretilip diğer bekleyen sinir hücrelerine gönderilir. Bir çok aktivasyon ve 
toplama fonksiyonu çeşidi bulunmaktadır. YSA da sinirlerin birbirlerine ilişkilendirilmesini sağlayan 
bağlantılar bulunmaktadır. Bu bağlantılara ağırlık denir ve bağlantıların aldığı değerlere ise, ağırlık değerleri 
denir. YSA da 3 katman bulunmaktadır. Bu katmanların birleşmesi ile ağ ortaya çıkmaktadır. Bu katmanlar 
girdi, ara katman ve çıktı olarak tanımlanmıştır. 

İşlenecek olan bilgi ilk olarak girdi katmanına gelmektedir. Girdi katmanına gelen bilgi ara katmana geçerek 
işlenmektedir ve sonrasında çıktı katmanına gönderilmektedir. İşlenmiş bilgi ya da işlenmeyi bekleyen bilgi, 
ağa gelmiş olan ve henüz üzerinde işlem yapılmamış olan bilgilerin ağırlıkları da hesaba katılarak, bir çıktı 
haline dönüştürülmesiyle oluşmaktadır. Girdi katmanına bilgilerin doğru gelmesi gerekmektedir. Çünkü 
çıktılar, girdi ve ağırlık değerlerine göre üretilmektedir. Bu işlemlerde hata olacak olursa, model çıktıyı yanlış 
üreterek beklenmedik hataya sebebiyet verebilmektedir. Ağırlık değerlerinin doğru olarak hesaplanmasına 
eğitim denir. Bu eğitim ağ üzerinde gerçekleşmektedir. Ağırlıklar, ağ da ilk olarak rastgele dağıtılmıştır. 
Modelde eğitim işlemi devam ettikçe bu ağırlık değerleri güncellenmektedir. Doğru olan ağırlık değerlerini 
bulana kadar bu işlem tekrarlanmaktadır. Öğrenme işlemi tamamlandığında, modeli test etmek için 
kullanılacak örnekler ağa sunulmaktadır. Sunulan örneklere doğru cevaplar verilmiş ise, ağ eğitim aşaması 
başarılı şekilde tamamlanmıştır. Aşağıdaki şekilde YSA modeli ve modelin öğrenme aşaması anlatıldığı gibi 
görselleştirilmiştir. 

 
Şekil 1. YSA modeli  

2.3. Derin Öğrenme 
Son 10 yılda, makine öğrenimi alt kümesi olarak bilinen derin öğrenme de bir yükseliş görülmektedir. Bu tür 
modeller, bilgisayarlı görme, doğal dil işleme, oyun oynama ve sürücüsüz arabalara kadar birçok gerçek 
dünya uygulamasında insanüstü düzeyde performanslar gösterir. Derin öğrenme modellerinin başarıları, 
birçok insanın yapay zeka (AI) ile eşanlamlı olarak derin öğrenme (DL) teriminin kullanıldığı ölçüde, ilginin 
de artmasını sağlamıştır [17]. 

Yapay zeka tabanlı algoritmalar, gelecekteki sonuçlar için tahminler yapmak için geçmiş verilerden öğrenir. 
Derin öğrenme (DL) algoritmaları, yapay zekanın alt kümeleri olarak düşünülebilir[18]. Bilgisayar 
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algoritmalarını analiz ederek kendi başına öğrenmeye ve geliştirmeye dayalı bir alandır. Genel olarak DL, 
görüntü sınıflandırma, konuşma tanıma biyoinformatik, vb. alanlar için kullanılır [19, 20]. 

Derin öğrenme alanı, özellik çıkarma ve dönüştürme işlemlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca katman sayısı 
oldukça fazla olabilen bir makine öğrenimi algoritması sınıfındadır. Birbirini takip eden katmanlarda, bir 
öncesinde işlenen katmanın çıktısını, bir sonraki işlemde girdi olarak kabul etmektedir. Gözetimli öğrenme 
(örneğin sınıflandırma) ve gözetimsiz öğrenme (örneğin örüntü analizi) yöntemleriyle öğrenilmektedir. Derin 
öğrenme, soyutlama seviyelerine karşılık gelen çoklu temsil seviyelerini öğrenir, bu seviyeler bir kavramlar 
hiyerarşisi oluşturur. Derin öğrenme kelime olarak, derin öğrenme mimarisinde birçok katmana sahip 
olduğunu ifade etmektedir.  

 
Şekil 2. Derin sinir ağı örneği  

Derin öğrenme mimarisi, birden çok katman sayısı bulundurabileceğinden, var olan verinin temsillerini 
öğrenme amacıyla toplanmış katmanları çoklu işleme özelliği ile bilinmektedir [21]. DL’nin, makine 
öğrenmesi algoritmalarında iyi çalışabilmesi, çok fazla özellikler içinden özellik seçimlerini maksimum 
düzeyde iyi yapabilmesi ile ilişkilidir. Derin öğrenme mimarisi, ön işleme, boyut azaltma, özellik seçimi vb. 
işlemleri de yaparak bu özellikler sayesinde iyi çalışır. Sınıflandırma problemlerinde ya da başka 
problemlerin çözümünde çalışabilen derin öğrenme, veriyi tanıyarak ve veri üzerinde işlemler yaparak 
anlamlı bilgiler çıkarır. Bu da, modelin daha kolay kurulmasını ve az maliyetli olmasını sağlamaktadır. 

2.4. Derin Öğrenme Mimarileri 

2.4.1. Konvolüsyonel Sinir Ağları 
Günümüzde gelişen ve hala gelişimine devam eden yapay zekâ ile, makinelerin kullanım alanları artmıştır. 
Yapay zekanın hayatımıza girmesiyle, doğal dil işleme, konuşma tanıma, sesler üzerinde çalışma yapılarak 
ses tanıma, anlamlandırma işlemi yapan makineler, bilgisayarlı görme sistemi ile nesne tanıma, mimik ve el 
kol hareketlerini tanıma, yüz tanıma gibi tanıma sistemleri geliştirilmiştir. CNN algoritmasında tüm 
katmanlar birbirine tam olarak bağlantılı şekilde çalışmaktadır. Modelde yer alan katmanlar filtre özelliği 
göstermektedir. Boyut ile eğitim süresinde optimizasyon sağlamaktadır. CNN özellikle görüntü üzerinde iyi 
çalıştığından dolayı görüntü ile ilgili projelerde kullanılmaktadır. Girdi parametresi resimler olan DL 
algoritmalarından bir çeşididir. CNN’ nin yaptığı işlem, resimden özellik çıkarımı işlemini otomatik 
yapmasıdır. Konvolüsyonel katmandan sonra, havuzlama işlemi yapılan ve tam bağlı yapıda olan CNN 
mimarisinde bu işlemler yapılır, sonrasında düzleştirme işlemi yapılarak ANN’ den geçer ve model 
oluşturulur.  

 
Şekil 3. CNN mimarisinin görüntüsü  

Diğer modellere kıyasla, CNN modellerde veri ön işleme ile zaman kaybedilmemektedir [22]. Havuzlama 
katmanı, görüntüyü (resim) alarak ölçeklendirir ve görüntünün boyut indirgeme işlemini yapar. Yapılan bu 
işlem sayesinde, işlem gücü azalır. Aynı zamanda resimde yer alan önemsiz (işe yaramayan) özellikler 
atılarak, resimde önemli olan noktalara bakılır. CNN de iki tür havuzlama metodu kullanılmaktadır. Bunlar 
Maksimum havuzlama ve Ortalama havuzlama şeklindedir. CNN mimarisinin çalışma sistemi üzerinde 
gelişmeler yapılsa bile, çalışma mantığı Şekil 3’te gösterildiği gibidir. Kullanılan CNN mimari çeşitleri 
LeNet, ZFNet, VGGNet, GoogLeNet, ResNet, AlexNet olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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2.4.2. Tekrarlayan Sinir Ağları 
RNN, temel ve en güçlü sinir ağları olarak kabul edilir. Bu algoritmalar, çeşitli yenilikler ve iyi sonuçlar 
verdiği için popülerlik kazanmıştır. RNN’ nin arkasındaki temel fikir, sıralı verileri verimli bir şekilde 
işlemektir [23]. Sinir ağlarında bulunan düğümler ile etkileşimli davranış gösteren mimarilerden olan RNN, 
zaman serisi probleminde kullanılmaktadır. RNN mimarisinin diğer mimarilerden farkı, hatırlamaktır. Bir 
önceki girdiler ile ilişki kurarak ve eğitim sırasında bu ilişkiyi hatırlayarak işlem yapar. RNN, ileri beslemeli 
sinir ağları çeşididir. Değişken uzunluktaki girdilerin üzerinde işlemler yapıp, bellekleri de katarak işlem 
yapmaktadır. Bu bellek yönetimi sayesinde el yazısı tanıma sistemlerinde ve büyük veri seti olmayan 
metinlerin anlamlandırılmasında kullanılabilir avantaj sunmaktadır [24]. 

Tablo 2. RNN mimarisinin avantajları ve dezavantajları 

Avantajları Dezavantajları 

Herhangi bir uzunluktaki girdilerin işlenmesi imkanı Yavaş hesaplama 

Girdi büyüklüğüyle artmayan model boyutu Uzun zaman önceki bilgiye erişme zorluğu 

Geçmiş bilgileri dikkate alarak hesaplama Mevcut durum için gelecekteki herhangi bir girdinin 
düşünülememesi 

Zaman içinde paylaşılan ağırlıklar Bellek yönteminin zor olması 

RNN’ ler, dahili bellek sayesinde, aldıkları bir girdiyle ilgili temel bilgileri hatırlama yeteneğine sahiptirler. 
Bu yetenek, sonuçları daha kesin olarak tahmin etmek için, oldukça önemlidir. RNN modelin çalışma mantığı 
Şekil 4’te gösterilmiştir. RNN’ de nöronun çıktısı, bir sonraki nörona gider ve diğer taraftan girdi olarak geri 
alınmaktadır. Burada görebileceğiniz gibi, RNN’ nin gizli durumda tekrarlayan bir bağlantısı vardır. Bu 
döngü kısıtlaması, giriş verilerinde sıralı bilgilerin yakalanmasını sağlamaktadır. 

 
Şekil 4. RNN modelinin çalışma mantığı 

2.4.3. Uzun Kısa Vadeli Hafıza Ağları 
Uzun kısa süreli bellek (LSTM) ağları, 1997 yılında Hochreiter ve Schmidhuber tarafından icat edilmiş ve 
çoklu uygulama alanlarında doğruluk rekorları kıran sinir ağı olarak bilinmektedir [25,26]. LSTM, RNN 
mimarisinin özelleştirilmiş bir yapısıdır. LSTM, RNN ile uzun zaman aralıklarında bilgi depolamayı 
öğrenmek, çoğunlukla yetersiz kalmaktadır. Azalan hata geri akışının (yani geri yayılımın) gerektiğinden 
fazla zaman almasından dolayı, ortaya çıkmış bir sinir ağı mimarisidir. LSTM’ ler, DL alanında olan ve RNN 
yapısından türetilmiş bir mimaridir. LSTM’ ler, normal RNN mimarisine eğitim işlemi yaparken verinin 
büyük ve karmaşık olduğu durumlarda, bir problem olan kaybolan gradyan sorununu çözmek üzere ortaya 
çıkarılmıştır[27].   

LSTM yapısı içerisindeki kapılar sayesinde, neyin hatırlanacağını ya da neyin unutulacağını belirler. Gelen 
girdi önemli değilse unutulur, eğer önemliyse bir sonraki aşamaya aktarılır. Bunu Gate ve Cell State 
yardımıyla yapar. LSTM, belirli konuşma uygulamalarında geleneksel modellerden daha iyi performans 
göstererek konuşma tanımada fazla kullanılmaya başlanmıştır. Şekil 5’te LSTM mimarisinde gerçekleşen veri 
akışı gösterilmiştir. 

 
Şekil 5. LSTM mimarisinde gerçekleşen veri akışı 
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3. BULGULAR 
Çalışmayı değerlendirmek için altı farklı model türü eğitilmiştir: Yapay Sinir Ağı (ANN), Evrişimli Sinir 
Ağları (CNN), Uzun-Kısa Süreli Bellek (LSTM), Tekrarlayan Sinir Ağları (RNN), CNNLSTM ve CNNRNN.  
CNN, sinir ağlarının varyantlarından biridir ve görüntü sınıflandırma çalışmalarında oldukça kullanılır. 
Evrişim katmanlarını, havuz katmanlarını, tam bağlantılı katmanları ve bir sınıflandırma katmanını 
içermektedir. Evrişim katmanları, özellik çıkarmadan sorumludur ve makine öğreniminden farklı olarak 
CNN, özellikleri kendi başına elde etmektedir. Havuzlama katmanında, girdilerin boyutu küçültülür ve süreç 
bu şekilde devam etmektedir. 

RNN, dahili belleğe sahip bir tür ileri beslemeli sinir ağıdır. Mevcut girdinin çıktısı, geçmiş bir hesaplamaya 
bağlıyken, her girdi için aynı işlevi kullanır. RNN, girişleri işlemek için dahili belleğini kullanır. LSTM, 
RNN'nin değiştirilmiş versiyonudur. LSTM'de hafızadaki geçmiş verileri hatırlamak daha kolaydır. RNN'nin 
kaybolan gradyan sorunu, LSTM ağlarında çözülmüştür. Tüm kapalı CNN, RNN, LSTM ve YSA derin 
öğrenme modellerinin yanı sıra, CNNLSTM ve CNNRNN dahil olmak üzere iki hibrit model geliştirilmiştir. 
Her bir DL modeli için parametreleri ayarlamak için bir deneme yanılma yaklaşımı izlenilmiştir. 

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR  
Sınıflandırıcı olarak altı farklı derin öğrenme uygulama modeli geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Daha sonra 
tahminler yapılmış ve derin öğrenme uygulama modellerinin performansı değerlendirilmiştir. Tablo 3’ te 10-
fold cross validation yaklaşımıyla tüm derin öğrenme uygulama modellerinin değerlendirme sonuçları 
gösterilmiştir. 

Tablo 3. Derin öğrenme mimarilerinin karşılaştırılması 

 Accuracy F1 Score Precision Recall AUC 

ANN 0.86 0.91 0.90 0.90 0.65 

CNN 0.86 0.86 0.86 0.86 0.78 

CNNLSTM 0.86 0.86 0.86 0.86 0.62 

CNNRNN 0.91 0.89 0.89 0.89 0.90 

LSTM 0.87 0.83 0.83 0.83 0.67 

RNN 0.95 0.82 0.82 0.82 0.77 

Öngörücü performans açısından, ortaya çıkan puanlara göre belirlenen en iyi modellerden RNN, %95 başarı 
ile COVID-19 hastalığını tahmin ettiği gözlemlenmiştir. COVID-19 hastalığını, laboratuvar bulgularından 
tahmin etmek zor bir iştir. Çünkü, numunelerin toplanmasının zaman aldığı ve karmaşık prosedürlerin 
gerektiği fark edilmiştir. Bununla birlikte, en iyi klinik tahmin sonuçları, RNN ile sırasıyla, Accuracy %95, 
F1 skoru %82, Precision %82, Recall %82 ve AUC %77 değerleri elde edilmiştir. 

 

 
Şekil 6. Derin öğrenme uygulama modellerinin değerlendirme sonuçları 
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10-fold cross-validation yaklaşımıyla tüm derin öğrenme uygulama modellerinin değerlendirme sonuçları 
Şekil 6’ da bulunan grafik ile gösterilmiştir. 

 
Şekil 7. 10-fold cross-validation yaklaşımıyla tüm derin öğrenme uygulama modellerinin AUC değerleri  

5. SONUÇLAR 
Bu çalışmada, laboratuvar bulgularına dayalı derin öğrenme modelleri ile COVID-19 salgınının tahmini 
yapılmıştır. Altı farklı derin öğrenme modeli ile çeşitli laboratuvar verileri analiz edilmiştir. Çalışmanın ilk 
aşamasında veriler standartlaştırılmış ve daha sonra derin öğrenme modelleri için girdi olarak kullanılmıştır. 
Sonrasında sınıflandırma yapılarak modellerin performansları kesinlik, duyarlılık, doğruluk, AUC ve F1 skor 
değerleri ile ölçülmüştür. Modeller arasında COVID-19 hastalığını tahmin etmek için, uygun en iyi model 
%95 başarı ile RNN modeli olarak gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, en iyi klinik tahmin sonuçları, RNN 
modeli ile sırasıyla, Accuracy %95, F1 skoru %82, Precision %82, Recall %82 ve AUC %77 değerleri elde 
edilmiştir. 

Çalışmanın sonucunda, sağlık hizmetleri kaynaklarının önceliklendirilmesini iyileştirmek ve hasta bakımını 
değerlendirmek için, sağlık sistemlerinin bireysel COVID-19 riskini değerlendiren, tahmine dayalı modellerin 
kullanımının daha hızlı sonuç vereceği çıkarımı yapılmıştır. Sonuç olarak, laboratuvar bulguları ile COVID-
19 hastalığını tahmin etmek için, derin öğrenme uygulama modellerinin uygulanabileceğini gösteren kanıtlar 
bulunmuştur. Deneysel sonuçlar sayesinde, laboratuvar ve kan analizi verilerini kullanarak, kişiselleştirilmiş 
risk puanları atanarak, sağlık kaynaklarının kısıtlı olduğu yerlerde yardımcı ve yararlı olacağı ön 
görülmektedir. Bu çalışmada, COVİD-19 hastalığının tespiti kolaylaşacağından virüs salgınını ciddi derecede 
düşüreceği düşünülmektedir. Çünkü virüsün yayılmasında zaman önemli bir kriterdir. Ayrıca yapılan bu 
çalışmanın, sonraki akademik çalışmalara katkı sağlaması beklenmektedir. 
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Abstract 
It has become possible, to manufacture useful three-dimensional parts of polymer, ceramic and metal-
based materials in the form of particles (powder), wire, plate and melt,  with additive manufacturing 
method in a layered manner using laser, electron and ultraviolet rays under suitable conditions for the 
method. 

Selective laser melting (SLM) method based on the principle of layer-by-layer joining process by melting 
with laser beam among additive manufacturing methods. 

Metal powders have an important role in the manufacture of the 3D model produced by the additive 
manufacturing method. The quality of the metal powder used has a significant influence on the 
microstructure and mechanical properties. Metal powders for production in additive manufacturing are 
generally produced using the gas atomization method. The particle morphology suggested for the additive 
manufacturing method is spherical because this shape is important for the powder to be fluid. The 
spherical particles also help to form uniform powder layers in powder bed systems. 

This research is conducted on the metal powders used in the SLM method and the production methods of 
metal powders. The microstructures of the materials produced by the SLM method were also investigated. 

Keywords: Selective laser melting, metal and alloy powder, microstructure.  

Seçici Lazer Ergitme Yönteminde Kullanılan Metal Tozlar ve 
Mikro Yapı Özellikleri 

Özet 
Eklemeli imalat yöntemi ile polimer, seramik ve metal esaslı malzemelerin partikül (toz), tel, plaka ve 
eriyik biçiminde ve yönteme uygun şartlar ile lazer, elektron ve ultraviyole ışınları kullanılarak katmanlı 
bir şekilde kullanışlı üç boyutlu parça imalatı mümkün hale gelmiştir. 

Seçici lazer ergitme (SLE) yöntemi ise eklemeli imalat yöntemleri içerisinde lazer ışını ile ergitme 
yaparak katman katman birleştirme işlemi prensibine dayanan bir yöntemdir. 

Metal tozları, eklemeli imalat yöntemi ile üretilen 3 boyutlu modelin imalatında önemli bir role sahiptir. 
Kullanılan metal tozunun kalitesinin mikro yapı ve mekanik özellikler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
Eklemeli imalatta üretime yönelik metal tozları genellikle gaz atomizasyonu yöntemi kullanılarak 
üretilmektedir. Eklemeli imalat yöntemi için önerilen tanecik morfolojisi küre biçimlidir, çünkü bu biçim 
tozun akıcı olması için önemlidir. Küre biçimli tanecikler aynı zamanda toz yatak sistemlerinde düzgün 
toz katmanları oluşmasına da yardımcı olur. 

Bu çalışmada SLE yönteminde kullanılan metal tozları ve metal tozlarının üretim yöntemleri hakkında 
araştırma yapılmıştır. SLE yöntemi ile imal edilen malzemelerin mikro yapıları da incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Seçici lazer ergitme yöntemi, metal tozları ve alaşımları, mikroyapı. 
                                                   
* Corresponding author. Tel.: +90 03524375784/32086 
E-mail address: fnsari@erciyes.edu.tr (F.N. Özsolak). 
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1. GİRİŞ 

1.1. Eklemeli İmalat Yöntemi 
Geleneksel talaşlı üretim yöntemleri ile aynı olmayan, katmanların birbirleri üzerine dizilmesiyle istenilen 
şeklin üretilmesi yöntemi, eklemeli imalat yöntemi olarak adlandırılmaktadır (Şekil1.a). Bu yöntemin bir 
diğer adı ise katmanlı üretim yöntemidir (Şekil1.b). Voksel diye adlandırılan hacim elemanlarını birliştirerek 
parçayı otomatik şekilde birleştiren ve parça üreten bütün üretim teknolojilerini içeren genel bir terimdir. 
Eklemeli üretim terimi olan vokselin tanımı ise bir pikselin 3 boyutlu karşılığıdır. Eklemeli üretim 
basamaklamasında, 3B CAD modeli, başka tür bir model olan üçgensel kafesli bir modele 
(Stereolithography-STL, STL bugünlerde 3B baskı uygulamaları için en yaygın format olmasına rağmen son 
yıllarda AMF veya 3MF gibi başkaları da ortaya çıkmıştır) dönüştürülür [1-2]. 3 boyutlu yazıcı ile katman 
katman işlemi ile parça oluşturulmadan önce model, yazılımlarla katmanlarına ayrılır. Eklemeli üretim 
yönteminin en büyük faydalarından birisi olarak, tasarımdaki esneklik payının artması ve üretimi zor olan 
parçaların kısa bir süre içerisinde üretimini sağlayabilmek olarak gösterilebilir [3]. 

 
Şekil 1. Üretim teknolojileri [4]. 

Hızlı prototipleme ve hızlı üretim eklemeli imalat teknolojilerinin iki ana bölümü olarak geçmektedir. Hızlı 
prototipleme, eklemeli üretimin prototip, model veya maket yapımını kapsarken hızlı üretim terimi ise, final 
parça ve ürünlerin üretilmesini göstermektedir. Takımların, takım uçlarının, mastarların ve benzerlerinin 
üretimi “hızlı işleme” adı ile bilinmektedir. ‘’Hızlı’’ kelimesinin kullanılmasındaki ana sebep; başka 
yöntemlerde üretim süreci çok uzun olacak parçaların saatler içerisinde üretilebilmesini mümkün kılmasında 
yatmaktadır. Üretilecek parçanın sayısına, karmaşıklığına ve boyutuna bağlı olarak üretim süresi değişkenlik 
gösterebilir. Burada kullanılan ‘’hızlı’’ kavramı bu teknolojinin temel felsefesini oluşturmaktadır [5]. Şekil 
2’de eklemeli üretim teknolojilerinin basit yapısı şematik olarak verilmiştir. 

 
Şekil 2. Eklemeli üretim teknolojilerinin basit yapısı ve alt kategorileri [6]. 

1.2. Seçici Lazer Ergitme (SLE) 
Seçici Lazer Ergitme (SLE) yönteminde SLS tekniğiyle benzerlikler vardır. Fakat SLS’de tozların ergitilmesi 
durumu yoktur. SLE’de ise ham madde olarak metal tozları kullanılır. Şekil 3’de yöntemin şematik görüntüsü 
bulunmaktadır. Bu işlem, tıpkı 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan yazılım yöntemi olarak parçanın son 
katmanına kadar devam eder. Katman katman ilerleme durumu söz konusudur. Böylece birkaç saat içinde 
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yüksek karmaşıklık ve hassasiyetle üç boyutlu parçalar üretebilir. Bu yöntemle, kobalt-krom, paslanmaz 
çelik, titanyum, inconel vb. metal tozlarından işlevsel ya da tamamen karmaşık parçalar üretebilmek mümkün 
hale gelmiştir. Parçaların teslim süresi birkaç günü aşmaz, bu da üretimi hızlı hale getirir. Çok ayrıntılı ve 
karmaşık yapıya sahip olan parçalar; makine parçaları, özel tıbbi parçalar ve sanatsal ürünler kolaylıkla 
üretilebilir. Sürekli revizyon gerektiren parçalar ve tasarımlar için uygun bir yöntemdir. Tasarımı hep aynı 
olan ve endüstride üretim kapasitesi odaklı olan parçalar için bu yöntem pahalı olabilir. Seri üretim olarak 
adlandıracağımız bu durumun çözümleri daha farklıdır. Geometrik karmaşıklık olmayan basit tasarımlarda bu 
yöntem prototipleme aşamasından öteye geçememektedir. Son olarak makinelerin üretiminin gerçekleştiği 
tablaların boyutu belirli bir kapasiteye uygun olarak tasarlandığı için büyük ebatlı parçalar için uygun bir 
yöntem olmadığı bilinmektedir [7]. 

 
Şekil 3. SLE yöntemi (şematik) [8]. 

1.3. Toz Üretim Yöntemleri ve Tozların Karakterizasyonu 
Toz malzemelerin toz haline getirilmesi için geçen üretim sürecinde, boyut, şekil, bileşim ve yapı gibi toz 
özelliklerinin dikkate alınmasıyla başlar. Bu toz özellikleri, soğuk-sıcak sıkıştırma, sinterleme ve 
yoğunlaştırma işlemlerinin sürecini etkiler. Toz özellikleri ve karakteristikleri, üretim yöntemi ve koşulları ile 
ilgilidir. Arzu edilen toz özelliklerinin kontrolünü kolaylaştırmak için bu tekniklerin daha iyi anlaşılmasına ve 
yeni imalat yöntemlerindeki ihtiyaca yönelik konuyla ilgili çalışmalara günümüzde de devam edilmektedir  

Toz üretimi yöntemleri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir  

1. Ergitilebilen herhangi bir metal veya alaşım sistemi için kullanılabilen atomizasyon yöntemi 

2. Sünger demir veya demir oksitlerin üretiminde olduğu gibi kimyasal indirgeme yöntemi 

3. Berilyum ve antimon gibi kırılgan malzemeler için kullanılan mekanik kırma yöntemi 

4. Yüksek saflıkta tozların biriktirilmesi için kullanılabilen Elektroliz yöntemi  

Atomizasyon ve indirgeme işlemleri yüksek miktarlı toz üretiminde en yaygın olarak kullanılmaktadır. Küçük 
miktarlarda özel malzemelerin üretimi için mekanik kırma ve elektroliz öncelikle kullanılırken en esnek işlem 
atomizasyondur, çünkü alaşım tozları üretme kabiliyeti ve toz özellikleri üzerinde kolay bir şekilde kontrol 
imkanı sağlar [9]. Tablo 1’de eklemeli imalat yönteminde sıkılıkla kullanılan tozlar ve üretim yöntemleri 
görülmektedir [10]. 

2 MATERYAL METOT 

2.1. SLE Yöntemi  
Eklemeli imalat yöntemi ile, polimer, seramik ve metal esaslı malzemelerin partikül (toz), tel, plaka ve eriyik 
biçiminde ve yönteme uygun şartlar ile lazer, elektron ve ultraviyole ışınları kullanılarak katmanlı bir şekilde 
üç boyutlu parça imalatı mümkün hale gelmiştir. 

Seçici lazer ergitme (SLE) yöntemi ise eklemeli imalat yöntemleri içerisinde lazer ışını ile ergitme yaparak 
katman katman birleştirme işlemi prensibine dayanan bir yöntemdir. SLE teknolojisi lazer ışınıyla haznesinde 
bulunan metal tozlarını eriterek, doğrudan 3 boyutlu CAD dosyasından homojen olarak metal parçalar üreten 
lazer ergitme işlemidir. SLE teknolojisi ile lazer ister bir saat dişlisi, ister bir motor kapağı, titanyum, 
alüminyum, kobalt-krom, inkonel, paslanmaz çelik, kalıp çelikleri ve çeşitli alaşımlarla hızlı şekilde 
üretilebilir. 
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SLE Teknolojisi ile üretilmiş parçaların özellikleri: 

• İşlenebilirlik 
• Bio-uyumluluk 
• Yüksek mukavemet 
• Düşük termal genleşme 
• Yüksek korozyon dayanımı 
• Akıllı ve hafif tasarım 

 
Tablo 1. Eklemeli imalat yönteminde kullanılan bazı tozların imalat teknikleri [10]. 

 
 

 
Şekil 4. Bir lazer ışınlı ergitme makinesinin içi (Concept Laser GmbH’nin izniyle) 

2.2. Seçici Lazer Sinterleme (SLE) ile İlgili Yapılan Çalışmalar 
Kempen vd. SLE parametrelerinin (tarama hızı ve katman kalınlığı) ve yağlanma sertleşmesinin 18Ni-300 
çelik malzemenin içyapısına ve mekanik özelliklerine etkisini incelemişlerdir. Araştırmaları sonucunda SLM 
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yöntemiyle, geleneksel metotlarla üretilen malzemelere göre neredeyse tam yoğunlukta ve istenilen mekanik 
özelliklerde parçalar imal edilebileceği sonucunu elde etmişlerdir. Ayrıca yüksek katman kalınlığında ya da 
yüksek tarama hızında malzemenin yoğunluk özelliğinin azaldığını tespit etmişlerdir. Bununla beraber 
katman kalınlığının ve tarama hızının mikro sertlik değişimine etki etmediğini belirtmişlerdir. Ayrıca SLM 
yöntemiyle imal edilen parçaların sünekliğinin geleneksel yöntemlerle üretilen parçalardan daha az olduğunu 
tespit etmişlerdir [11]. 

SLE prosesinde farklı tarama yönlerinde oluşan sıcaklığın parçanın yoğunluğuna etkisini Jhabvala vd. 
incelemişlerdir. Yaptıkları çalışmada elde edilen sonuçları geliştirdikleri nümerik model sonuçları ile 
karşılaştırmışlardır. Bu amaçla paralel, spiral, fırça ve satranç tablası olmak üzere 4 farklı lazer tarama yönü 
kullanmışlardır. Yapılan deneyler sonucunda paralel tarama yönünde birleşme problemleri ile karşılaşılmıştır. 
Paralel taramanın çoklu taramada kullanılabileceği sonucuna varmışlardır. En azından yüksek iletkenliğe 
sahip tozlarda spiral tarama tekniği kullanılarak birleşme problemlerinin azaltılabileceğini belirtmişlerdir. 
Bunun yanı sıra spiral tarama tekniğinde de dış bükey olmayan alanların oluşturulmasın zor olacağı sonucu 
elde edilmiştir. Bu problemleri azaltmak için fırça ve satranç tablası tarama yönlerinin(tekniklerinin)  
kullanılabileceğini ortaya çıkarmışlardır. Ayrıca çalışmanın en önemli sonucu olarak, oluşturulan nümerik 
modelin tarama yönlerinin fayda ve zararlarını iyi bir şekilde tespit ettiğini gözlemlemişlerdir [12]. 

Chou vd. yaptıkları çalışmada takım uç yarıçapının ince tornalamadaki etkisini araştırmışlardır. Farklı kesme 
şartlarında kesme kuvvetlerini, yüzey pürüzlülüğünü, takım aşınmasını ve beyaz katman (white layer) 
oluşumunu incelemişlerdir. İş parçası malzemesi olarak serleştirilmiş AISI 52100 çelik kullanılmıştır. Takım 
uç yarıçapının artmasıyla yüzey kalitesinin arttığını takım aşınmasının azaldığını tespit etmişler. Yeni 
takımlar için beyaz katmanların sadece yüksek ilerleme hızlarında (0.3 mm/devir) ve küçük takım uç 
yarıçapında ortaya çıktığını tespit etmişlerdir. Sonuç olarak daha derin beyaz tabakalar görülmüştür. Aşınmış 
takımlarda ise 0.05 mm/devir ilerleme hızında bile beyaz tabakaya rastlanmıştır. Yüksek takım uç yarıçapında 
ise daha derin beyaz tabakaların meydana geldiğini belirtmişlerdir [13]. 

2.3. SLE İçin Üretilen Tozların Mikroyapı Özelliklerinin Belirlenmesi 
Eklemeli üretim yönteminde, parça kalitesi özellikle de içyapıda kusurların olmamasına bağlıdır. Bu 
kusurlardan bazıları, toz malzemelerdeki gözeneklerle ilişkilendirilmiştir. Tozdaki gözeneklilik seviyesi 
genellikle çok düşük olduğundan, piknometri ve metalografi gibi standart karakterizasyon teknikleri 
gözeneklilik miktar tayini için uygun değildir. 

Heim vd yaptığı çalışmada 3μm çözünürlüğe sahip X-ışını tomografisi, büyük hacimli tozdaki gözeneklerin 
görselleştirilmesi ve görüntü analizi tekniklerini kullanarak geometrik özelliklerin ve hacim fraksiyonlarının 
miktarının belirlenmesi imkanını sunduğu belirtilmektedir. Elde edilen sonuçlar, görüntüleme cihazına, 
malzemeye ve görüntü analizindeki işlemlere bağlı olarak bazı sınırlamaları olacaktır. Standart toz 
karakterizasyon tekniklerine kıyasla bu teknik daha başarılı sonuçlar vermektedir [14].  

Metalografik incelemeler, üç boyutlu (3D)  özelliklerin yeterli istatistiksel karakterizasyonuna izin 
vermez.Literatürdeki bir çalışmada, partikül-gözenek oranı, 40-70 partikül olarak tespit edilen numune 
gerçekte 10-20 oranlarında gözenek içermektedir [15]. Bu tür küçük numunelerle, gözeneklilik 
değerlendirmesi yalnızca parçacıkların yüksek bir kısmı gözenekli olduğunda yeterli olabilir. Partiküllerin 
çok küçük bir kısmı gözenekler içerdiğinde, analizin istatistiksel olarak anlamlı olması için gereken numune 
boyutu bu analiz için kullanışlı ya da mantıklı olmaz. Piknometri ise çok sayıda partikülün çalışılmasına izin 
verir, ancak bir gözenek boyutu dağılımı sağlamaz ve malzemenin teorik yoğunluğu ile ilişkili belirsizlik 
nedeniyle alaşımlar üzerinde yüksek düzeyde güvenle kullanılamaz. Gerçekten de, malzeme özellikleri (yani, 
bileşimlerin aralığı ile ilişkili) tanımlandığı gibi alaşımın teorik yoğunluğundaki aralık, iç gözeneklerin 
toplanmış hacmine eşdeğer farklılar ortaya çıkarabilir, bu nedenle gözeneklilik seviyelerinin doğru bir şekilde 
ölçülmesini engeller [15]. 

2.4. SLE İle Üretilmiş Malzemelerin İç Mikroyapı Görüntüleri ve Analizi 

2.4.1 Yüzey Özellkleri 

Eklemeli imalat yöntemi ile üretilen parçaların yüzey pürüzlülük değerleri, yöntemin sağladığı avantajların 
yanında olumsuz bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle eklemeli imalat sonrası yüzey kalitesini 
iyileştirmeye yönelik çalışmalar tam anlamıyla sonuç vermemekte olup, eklemeli imalat yöntemiyle üretim 
esnasındaki parametrelerin seçimi bu durumu azaltıcı bir etken olabilmektedir. Şekil 5’de SLM yöntemi ile 
üretilmiş olan parçaların tarama yönüne paralel ve dik doğrultularda dijital optik mikroskop altında alınmış 
yüzey görüntüleri gösterilmektedir. Şekil 5’ de görüldüğü üzere tarama yönüne farklı açılardan bakıldığında 
yüzey kalitesi açısından bariz farklılıklar olduğu açıkça görülmektedir. Tarama yönüne paralel doğrultuda 
incelendiğinde tarama yolu izleri belli olmaktadır. Tarama izlerinin yanı sıra tam erimemiş haldeki toz 
taneleri yüzeye yapışma durumu gözlemlenmiştir. Bu tozlar ve tarama izleri yüzey kalitesini bozucu etki 
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göstererek karşımıza çıkmaktadır. Tarama yönüne dik düzlemde bakıldığında ise tarama izlerinin 
belirsizleştiği ve yüzeydeki toz partiküllerinin yoğunluğunun gözle görülür bir şekilde arttığı görülmektedir. 
Bunun sebebi lazer ışınının dış katmandaki toz partiküllere tam olarak etki edemeyişinden ve tozların 
erimemesinden kaynaklanmaktadır [16]. 

 
Şekil 5. Tarama yönüne farklı düzlemlerden elde edilen yüzey görüntüleri [16]. 

2.4.2 Mikroyapı Analizi 

Eklemeli imalat yöntemiyle üretilen parçaların mikroyapı görüntüleri tarama yönüne dik ve paralel 
düzlemlerde olacak şekilde incelenmiştir ve mikroyapı görüntüleri Şekil 6’da gösterilmektedir. Dijital optik 
mikroskop altında incelen görüntülere bakıldığında lazer ergitme sınırları bariz şekilde görülmektedir. 
Tarama yönüne paralel düzlemde bakıldığında tarama yolu izleri açık şekilde gözükmektedir. Tarama yönüne 
dik düzlemden bakıldığında ise ergitme havuz sınırları görülmektedir [16]. 

 
Şekil 6. Inconel 625 parçaların mikroyapı görüntüleri [16]. 

3 SONUÇLAR VE TARTIŞMA  
Eklemeli imalatta üretime yönelik metal tozları genellikle gaz atomizasyonu yöntemi kullanılarak 
üretilmektedir. Eklemeli imalat yöntemi için önerilen tanecik morfolojisi küre biçimlidir, çünkü bu biçim 
tozun akıcı olması için önemlidir. Küre biçimli tanecikler aynı zamanda toz yatak sistemlerinde düzgün toz 
katmanları oluşmasına da yardımcı olur. 

Bu çalışmada SLE yönteminde kullanılan metal tozları ve metal tozlarının üretim yöntemleri hakkında 
araştırma yapılmıştır. SLE yöntemi ile imal edilen malzemelerin mikro yapıları da incelenmiştir. 
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Abstract 
The most important shortcoming of wireless sensor network is the limited capacity of energy supplier like 
a super capacitor or a battery on sensor nodes. Replacing the battery on sensor nodes can be impossible 
due to sensor nodes deployed within unreachable places like mountain summit, deep forest or volcano. 
Besides network life time is directly proportional with energy, because as the battery is limited, sensor 
nodes may not work properly. For that reason, a great number of medium Access control (MAC) protocols 
managing the energy consumption are introduced to solve the energy problem. Although life-time of 
network is extended with these protocols, there is still energy problem. In order to solve this problem, 
environment energy like wind, solar, electromagnetic or vibration is used to charge the battery on nodes. 
In this way, battery or super capacitor can be charged with environmental energy source and then unlimited 
life time of network is achieved. In this paper, some energy harvesting based protocols are reviewed and 
some comments are provided to point out solar-powered wireless sensor networks.  

Keywords: Energy harvesting, wireless sensor networks, MAC protocols, sensors. 

Enerji Hasat Tabanlı Kablosuz Algılayıcı Ağ Protokolleri 

Özet 
Kablosuz algılayıcı ağların en önemli eksikliği, algılayıcı düğümler üzerindeki bir süperkapasitör veya pil 
gibi enerji tedarikçisinin sınırlı kapasitesidir. Algılayıcı düğümlerin, dağ zirvesi, ormanın derinlikleri veya 
yanardağ gibi erişilemeyen yerlerde konuşlandırılmış olması nedeniyle sensör düğümlerinde pilin 
değiştirilmesi imkansız olabilir. Ayrıca ağ ömrü, enerji ile doğru orantılıdır, çünkü pil sınırlı olduğu için 
sensör düğümleri düzgün çalışmayabilir. Bu nedenle, enerji sorununu çözmek için enerji tüketimini yöneten 
çok sayıda ortam erişim kontrolü (MAC) protokolü tanıtılmıştır. Bu protokoller ile ağ ömrü uzasa da enerji 
sorunu devam etmektedir. Bu sorunu çözmek için rüzgar, güneş, elektromanyetik ya da titreşim gibi çevre 
enerjileri kullanılarak düğümlerdeki pil şarj edilir. Bu sayede pil veya süperkapasitör çevresel enerji 
kaynağı ile şarj edilebilir ve ardından sınırsız şebeke ömrü elde edilir. Bu yazıda, bazı enerji hasadı tabanlı 
protokoller gözden geçirilmiş ve güneş enerjili kablosuz sensör ağlarına işaret etmek için bazı yorumlar 
yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji hasat, kablosuz algılayıcı ağlar, MAC protokolleri, algılayıcılar. 

1. GİRİŞ  
Kablosuz algılayıcı ağlar (KAA), birçok sensor düğümünün bir araya gelmesiyle çevresel parametreleri 
algılayarak, algılanan bilgiyi merkezi bir istasyona iletmek için kurulan bir ağdır [1, 2]. Tipik bir kablosuz 
algılayıcı ağda düğümler arası haberleşmede (boşta dinleme, kulak misafiri, ekstra kontrol paketi değişimi ve 
çarpışmalar) tüketilen enerji miktarı bilginin algılanması ve işlenmesinde tüketilen enerji miktarından daha 
fazladır. Bu yüzden enerji tüketiminin minimum seviyeye indirgenmesi gerekmektedir [3, 4]. KAA genellikle 
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batarya değişiminin zor olduğu yerlerde kullanıldığından dolayı bataryanın optimum düzeyde kullanılması için 
birçok protokol geliştirilmiştir [5]. Ortam erişim kontrolü (OEK) protokolleri, sınırlı batarya enerjisinden dolayı 
batarya yönetimini optimum düzeyde kullanmayı hedefler. Kanal erişimi kuralını belirleyerek enerji 
verimliliği, kanal verimi ve genel gecikme gibi performansı etkileyen durumları ortadan kaldırmayı 
öngürmüştür [6-8]. 

MAC protokolleriyle yapılan batarya yönetimi sonucu enerji tüketiminde tasarruf sağlanmış olsa da bataryanın 
sınırlı kapasiteye sahip olmasından dolayı bataryada depolanan enerji belli bir zaman sonra bitecektir. 
Bataryadaki enerji tükendiğinde ağ ömrü de bitecektir. Bu durumdan dolayı KAA’ların daha uzun ömürlü 
devam etmesi için yeni yaklaşımlar geliştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır [2]. Bununla birlikte, geliştirilen 
yaklaşımlara rağmen depolanan enerji bitecek ve düğümlerin üzerine düşen vazifeyi yapması mümkün 
olmayacaktır. Enerjinin sınırlı olduğu sistemlerde enerji problemlerini çözmenin yolu ortam enerji kaynağını 
kullanmaktır [9,10]. Çevre ortamdan enerji hasadı (EH), potansiyel olarak sürekli veya sınırsız olmasından 
dolayı enerjinin depolanması da teorik olarak sürekli olduğu kabul edilir. KAA için kullanılacak olan EH, 
önceden geliştirilen MAC protokollerinin temellerinin değişmesine sebep olmuş ve Enerji Hasatlı kablosuz 
algılayıcı ağlar (EH-KAA)  için yeni MAC protokollerinin gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bu yeni 
yaklaşımlar, enerjiyi maksimum seviyede hasat edip kullanmayı hedeflemektedir [11]. 

Şekil 1’de tipik bir güneş, rüzgâr, termal ve titreşim gibi ortam enerjili sensör düğümü mimarisi verilmiştir. 
Pilin ömrünün, dolayısıyla kurulan ağın ömrünün devamı için ortam enerjisi kullanılarak batarya veya süper 
kondansatör şarj edilmektedir. 

 

Şekil 1. Ortam enerjili algılayıcı düğüm mimarisi [5] 

Mevcut MAC protokolleri batarya yönetimini gerçekleştirerek haberleşmenin sağlıklı bir şekilde 
sürdürülmesini hedeflemektedir. Bununla birlikte, kısıtlı enerji ihtiyacını ortadan kaldırmak için gelecekte hasat 
edilecek enerjinin tutarlı bir yaklaşım sergileyip doğru öngörüde bulunmak  ve şartlara göre değişiklik arz eden 
enerjinin, talebi karşılayacak şekilde yaklaşımlarda bulunmak hayati önem taşımaktadır [5]. Ortaya konulan 
protokoller, sensor düğümlerinin devamlı olarak iletişim halinde olmasını amaçlamışlardır. Ortam enerjisi 
şartlara göre değişkenlik gösterdiği için hasat edilen enerjinin tüketilen enerjiden daha fazla olmasına literatürde 
energy-neutral operation (ENO) denmiştir. Geliştirilen protokollerden ENO şartının sağlanması 
beklenmektedir [12,13]. 

KAA’larda enerjinin hasat edilip tüketiminin optimum seviyede tutulmasının yanında paket çarpışmalarına 
sebep olan eşzamanlı paket iletimi, çözülmesi gereken problemlerden biridir. Bundan dolayı, ortam erişiminin 
kısıtlarını çözmek ağ verimi ve enerji tüketimi için  aşılması gereken bir kısıttır. MAC protokollerin amaç ortam 
erişiminde düğümler arası haberleşmeyi sağlamak, batarya yönetimini gerçekleştirmek, düğümlerin aktif-pasif 
olma durumlarına karar vermek gibi bir dizi görevi yapmayı hedeflemektedir. Paket çarpışmaları, boşta dinleme 
ve kulak misafiri gibi istenmeyen durumlar enerji tüketiminde önemli rol oynamaktadır. Özetleyecek olursak,  
MAC protokolleri bataryadaki enerjiyi uygun bir şekilde tüketmeyi amaçlar ve düğümlerde ortaya çıkan arıza, 
ekleme, çıkarma gibi durumlara rağmen KAA’dan istenen performansı sürdürmesini sağlamaktır. Bununla 
birlikte, herşeye rağmen bitecek olan batarya enerjisiyle birlikte ağın ömrü de bitecektir [14]. Bu makalenin 
bundan sonraki kısmı gelen şekilde düzenlenmiştir. İkinci bölümde batarya yönetiminin optimum düzeyde 
gerçekleşmesi için kullanılan MAC protokollerine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde EH-KAA için kullanılan 
MAC protokolleri sunulmuştur. Son olarak sonuçlar ve öneriler tartışılmıştır. 

2. OEK PROTOKOLLERI 
Geliştirilen protokoller KAA’larda ortaya çıkan birçok problemi çözse de protokollerin tasarımının sonucunda 
karmaşıklık ve ek yük ortaya çıkmıştır. ALOHA-tabanlı protokoller, düğümler paketlerini herhangi bir 
koordinasyana ihtiyaç duymadan hazır olduğu anda iletirler. Ancak bu durum paketlerin çarpışmalarına neden 
olduğu için kanal veriminin düşük olmasına sebep olur. Slotted-ALOHA protokolünde ise zaman, her düğümün 
bir dilimin başında veri transferi yapabileceği şekilde zaman eşit uzunlukta dilimlere ayrılır. Kanal verimini 
artırmak için akıllı dilim şeçme metodu kullanılabilir. Pekiştirmeli-öğrenme (Reinforcement learning (RL)), 
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slotted-ALOHA protolulünün tek atlamalı ve çok atlamalı senaryolarında kullanıldığında kanal performansını 
artırdığı gözlemlenmiştir [15,16]. Q-Learning, RL algoritmasının akıllı bir dilim seçim yaklaşımını kullanır 
[17]. RL, maksimum aktarımı gerçekleştirmek için veri aktarımını sistemin davranışını öğrendiği duruma göre 
gerçekleştirir. Slotted-ALOHA için öğrenmenin avantajı, düğümlerin yuvalarını tamamen dağıtılmış bir 
vaziyette bulmalarıdır [18].  

CA-MAC protokolü, gün içerisinde en az bir kez koordinatör ile iletişim kurabilen kümeleme (cluster) tabanlı 
protokoldür. Koordinatörlerin enerji ihtiyacı sürekli olan bir kaynaktan sağlanır. Algılayıcı düğümlerin kimlik 
numaralarını içeren paketlerin (beacon) koordinatörler tarafından gönderilmesi heberleşme için atılan ilk 
adımdır. Çarpışmanın gerçekleşmemesi için algılayıcı düğümler bir süre paket iletimini gerçekleştirmez. 
Bilginin ana istasyona iletimi IEEE 802.11 standardının ve farklı bir haberleşme kanalının koordinatörler 
tarafından kullanılmasıyla gerçekleşir [13].         

      TDMA sistemleri, aynı iletim ortamında farklı zaman diliminde haberleşmenin gerçekleşmesi için radyo 
spektrumunu her bir sensör düğümünün yalnızca bir tek zaman dilimini kullanabileceği zaman dilimlerine 
böler. TDMA sistemlerinde bant genişliği ile doğru orantlı olarak veri hızı da değişir [19]. TDMA tabanlı bir 
algoritma, düğümlerin komşuları ile birlikte hareket etmeleri için herbir düğüm bilgilerini komşu düğümle 
değiştirerek gerçekleştirdiği program tabanlı bir protokoldür. Veri ve sinyal iletimi zamanın dilimlere 
bölünmesiyle olur. Düğümlerin zaman aralığı  trafik yüklerine bağlı olarak  dağıtılmış bir seçim algoritması 
tarafından belirlenir. TRAMA, işlem hacminin artmasına ve programla ilişkili yüksek karmaşıklığa sebep olur 
[20]. Z-MAC ise TDMA ve CSMA protokolünün artı yönlerini birleştiren karma bir protokoldür. Trafik 
yükünün yoğun olmadığı zamanlarda CSMA şeması kullanılırken yoğun trafik yüklerinde TDMA şeması 
kullanır.  Çevre düğümlerinin tespiti için  ön kurulum aşaması gerektirir. Tek atlamalı ağlarda ping paketinin 
gönderilmesiyle komşu tespiti gerçekleşir. Çarpışma ihtimalini azaltmak için  bütün düğümlerde  iki atlamalı 
komşuların listesi mevcuttur. Bu listeyi kullanan Z-MAC, çarpışmanın azalması için dağıtılmış aralık atama 
algoritması kullanarak herhangi iki düğüme farkı aralık verilmesini sağlamış olur. Z-MAC'te, her düğümün 
herhangi bir haberleşme olmadığı zaman diğer kullanıcılara geçici olarak verebileceği yuvaları vardır [21]. 

MAC protokollerinin daha da kullanışlı hale gelmesi için karmaşık algoritmaların azaltılması gerekir. ALOHA-
Q bu karmaşıklığın önüne geçmek için önerilmiştir. Ancak, her bir düğümün, Q-learning algoritması kullanarak 
fazın sonunda düğüm için ayarlanan iletim yuvasının bulunması yüksek performans fazına sahip değildir. Eğer 
herbir düğümün kullanabieceği kadar yuva varsa düğümler bu yuvaları kullanarak haberleşmeyi 
gerçekleştirecekler. Çekişme tabanlı ağların çoğunda  kanalların belirlenmesi için CSMA’nın özellikleri 
kulanılır. ALOHA-Q’nun onay (ACK) paketini kullanarak paketin iletiminin başarılı gerçekleştiğini 
belirlemesi ortaya çıkan tek ek yüktür. RL işlemi, herhangi bir programlama bilgisine ihtiyaç duymadan kanal 
ile haberleşebilen ve aynı zamanda diğer düğümlerle koordinasyana ihtiyaç duymadan çakışmasız kanal 
erişimini gerçekleştirir. Az bir sürenin geçmesi düğüm için belirlenen yuvanın en iyi sabit duruma yakınsaması 
için yeterlidir [22]. 

Kümeleme tabanlı ve yönlendirme protokolü kullanarak kendi kendini düzenleyebilen LEACH protokolü, 
herbir sensör düğmünü bir küme olarak belirleyip bu kümenin küme başını atamasını gerçekleştirir. Kümeyi 
koordine etmek ve kümedeki herbir düğmün bilgilerini alıp ana istasyona aktarmak küme başının görevidir. 
Küme içindeki düğümlerin enerji durumuna bağlı olarak küme başı vazifesi rastgele döner. Böylece düğümlerin 
enerji dağılımı dengelenmiş olur. LEACH, küme başı ile iletişimin kümedeki düğümlerin direk olarak 
sağladığını kabul eder. Bir kümedeki düğümlerin veri iletimi küme başı tarafından ayarlanan TDMA 
programının kullanılmasıyla gerçekleşir. TDMA’nın kullanılmasıyla düğümlerin haberleşme için 
ayarlanmadıklarında pasif duruma geçerek enerji tüketimi minimum seviyeye düşürmüş olur. Her küme, 
CDMA kodu kullanarak komşu kümeyle paraziti  engellemiş olur [23]. 

3. EH-KAA İÇİN MAC PROTOKOLLERI  
OD-MAC, bireysel görev döngülerini destekleyen ve maksimum seviyede enerji hasadıyla ENO şartı 
sağlandığı zaman haberleşmeyi gerçekleştirmek için geliştirilmiştir [24]. Yüksek olmayan ağ trafik yüklerinde 
kullanılması daha verimli çalışmasını sağlar. Verici enerji israfını azaltmak için boşta dinleme gibi durumlarda 
uyku moduna geçer. Alıcının paket almak için şartlarının uygun olduğunu karşı tarafa iletmesi işaret sinyalinin 
gönderilmesiyle olur. Bu durum kanalın verimli bir şekilde kullanılıp enerji tüketiminin optimum düzeyde 
tutulmasını sağlar. OD-MAC' te yeniden iletim olmadığı için paketlerin başarılı bir şekilde alındığı kabul 
edilmez, bu durum çarpışmalara karışan tüm paketlerin iletiminin başarılı olmadığı kabul edilir [18]. Bununla 
birlikte OD-MAC enerji tüketiminin boşa harcandığı gizli düğümleri belirleyecek bir mekanizmaya sahip 
değildir [19]. 

PP-MAC protokolü; paket çarpışması, düğüm yoğunluğu ve EH oranından yaralanarak ağ veriminin optimum 
seviyede tutulmasını sağlayarak kimlik sorgulama şemasının gerçekleştiremediği görevleri başarıyla yerine 
getirmesi için önerilmiştir [18]. PP-MAC'te, düğümler ilk başta “şarj” durumunda kalarak enerjisini depolar ve 
daha sonra sorgulama paketi almak üzere “alma” durumunda bekler. Eğer bir düğümde enerji, paket iletimi için 
yetersiz ise düğüm paket iletimine başlamaz şarj durumuna geçer. PP-MAC'in ayırt edici özelliği, sorgulama 

180



IX. International Advanced Technologies Symposium                                                                          28-29 OCT 2021 

 

paketinin içerisinde konum içeren çekişme olasılığı Pc ileterek sensörün kimlik iletimine ihtiyaç 
bırakmamasıdır. Bu, düğümlerde iletimin yapılmasını kararlaştırmak için bir olasılık ayarlama vazifesini görür. 
Alınan yoklama paketi, çekişme olasılığı, sıfır ile bir arasındaki bir sayı ile kıyaslanır. Üretilen Pc değeri 
sayıdan küçük değilse, sensör düğümü paket iletimini gerçekleştirir. Merkez’in Pc değerini artırması yoklama 
paketinin iletiminden sonra herhangi bir dönüş alınmaması durumunda gerçekleşir. Bir paket gönderimi 
başarısız olmazsa veya zayıf bir sinyal sebebiyle başarısız olursa, Pc, değeri değişmez. Merkezde de bir 
çarpışma olduğunda Pc değeri düşürülür. Bununla birlikte, PP-MAC, çok atlamalı ağ oluşturmada başarısız bir 
performans sergiler [25]. 

PP-MAC protokulünde desteklenmeyen çok atlamalı veri dağıtımının genişletmesini gerçekleştirmek için 
MTTP protokolü önerilmiştir [26]. MTTP, merkezden uzaklığa bağlı olarak bir kümenin bir katmanı 
oluşturduğu katman tabanın hiyerarşi modeli kullanarak haberleşmeyi gerçekleştirir. Katmanlar; katman 1, 
katman 2 gibi değerlerle ifade edilir. Sink, katman 1 düğümüne sorgulama paketi olarak bir olasılık değerini 
yollar. Katman 1'deki  herhangi bir düğüm, sorgulama paketindeki olasılık değerini katman 2’ye gönderir. Daha 
sonra katman 1 veri paketini almak için hazır duruma geçer.  Merkez katman 1’e atandıktan sonra başka 
katmanla iletişime geçmeye karar verir. İlk başta herbir düğüme maksimum katman numarası olan 255 verilir. 
Daha sonra  bütün düğümlerin alınan sorgulama paketlerinin sıra numaraları, katman numarasıyla ayarlanır. 
Gönderilen yoklama paketinin sıra numarası, alıcının sıra numarasından büyük değilse alıcının sıra numarası 
bir artırılır. Bu yaklaşım bir düğümün sorgulama paketlerinin alt katmanın üst katmandan daha az yoğunlukta 
olduğu şartlarda kullanılır. Bütün düğümler alt katmanda gönderilmeyen sorgulama paketlerini saymak üzere 
bir sayaç kullanır. Katman numarasının bir üst katmana ayarlanabimesi için üst katman tarafından on ardışık 
yoklama paketinin gönderilmesi gerekir. Sayaç değerinin sıfırlanma durumu alt katman tarafından yoklama 
paketinin gönderilmesiyle gerçekleşir. Böylece, değişkenlik arz eden ortam ve iletişim aralığı gibi bir dizi 
zorluklara karşı önlemler alınmış olur. [18]. 

 QAEE-MAC öncelik arz eden verilerin daha süratli gitmesini sağlayan QoS uyumlu çalışma prensibi olan bir 
MAC protokolüdür [27]. Alıcının öncelikli veriyi belirleyebilmesi için verici tarafından Tx-işaretçisi yollanır. 
Gönderilen Tx-işaretçilerine bakarak öncelikli veriyi alıcı belirler. Bu süreçte diğer vericiler enerji tasarrufu 
için uyku modunda bekler. QAEE-MAC' de düğümler, aktif durumlarını enerji miktarına bağlı olarak 
belirlerler. QAEE-MAC protokolü, tek atlamalı ağda bir alıcı ve sınırlı sayıda verici ile çalışması gibi  
dezavantaja sahiptir. Bununla birlikte boşta dinlemelere sebep olan paket öncelik mekanizması da başka bir 
dezavantajı ortaya çıkarmıştır [18]. 

ERI-MAC, hasat edilen enerjinin harcanan enerjiden daha fazla olduğu ENO şartı gerçekleştiğinde gönderici 
tarafından ayarlanan ve kuyruk çerçevesi kullanan CSMA tabanlı bir protokoldür [28]. Paket iletim yaklaşımı, 
PP-MAC ve OD-MAC’e yakındır.  Bir düğüm aktif duruma geçtiğinde ve herhangi bir paketin gönderilmesi 
önceden düzenlenmediğinde, düğüm ID'sinin de bulunduğu bir işaret paketi gönderir. Verici, işaret paketini 
aldıktan sonra ilk giren ilk çıkar kuyruğunun başındaki verinin gönderilmesiyle paket gönderilmesi başlanmış 
olur. EH-MAC'da kullanıldığı gibi, alındı paketi kullanarak paket iletiminin gerçekleştiği teyit edilmiş olur ve 
onay paketi yeni bir işaret olarak istimal edilir. ERI-MAC, belli sayıda küçük paketleri toplayıp daha büyük 
paket olarak kullanılmasını sağladığı paket birleştirme işlemin gerçekleştirebiliyor. Birleştirme işlemini 
yaparak maliyeti dengelemek, gecikme durumunu optimize etmek ve enerji tasarrufu sağlanmış olur [29]. 

SyWiM, KAA’ın kapalı ortamda ışık enerjisini kullanarak çalışmasını öngören bir protokoldür [30]. SyWiM,  
enerji hasat edilen ortamın enerji mikrtarının belli aralıklardaki değişmediğini varsayarak ENO şartının 
gerçekleştiğini varsayar. Bu yaklaşım enerj tüketimine sebep olan boşta dinlemeyi minimum seviyeye 
düşürmüş olur. Öncelikle verici alıcıya veri gönderme talebi gönderir. Daha sonra alıcı WUB paketi ile cevap 
verir. Bu iki paketin iletiminden sonra kanalın müsait olma durumu CCA kontrol paketi ile gözden geçirilir. 
Konrol paketinden sonra kanal iletime hazır ise iletim gerçekleşir. ACK paketi, paketin alıcı tarafından 
başarıyla iletiminden sonra iletilir [5]. 

HEH-BMAC, sorgulama (polling) tabanlı olup KAA’larda sağlık ile ilgili çalışmalarda kullanılır [31]. İnsan 
vücuduna takılan sensörlerin bazılarının ileteceği bilgi daha önemli kabul edildiği için bu algılayıcılara erişimde 
kullanmak için ID-polling kullanılır. Diğer algılayıcılardaki sensör düğümleriyle haberleşme probabilistic 
polling yaklaşımının kullanılmasıyla gerçekleşir. Alıcı düğüm, kontrol paketini (CP) Pc değeri ile bebaber 
verici düğüme ilettiği zaman çekişme olasılığı, Pc, değeri belirlenir. Gönderilen Pc değeri 0-1 aralığında  Hedef 
düğüm gelen paketteki Pc değerini 0-1 aralığıyla kıyaslayarak bir değer belirler. Belirlenen değer Pc değerinden 
düyük değilse veri iletimi gerçekleşir. Pc değeri haberleşme durumuna göre belirlenir [5]. 

EH-TDMA, çerçeve yapısını belli  aralıklara bölüp ve aynı zamanda çerçeve yapısını yineleyerek veri iletimini 
gerçekleştiren bir MAC protokolüdür. Çerçevenin uzunluğu her bir düğümün durumu göz önünde 
bulundurularak belirlenmelidir. Tek atlamalı ağda, düğüm sayısı ile çerçeve uzunluğu aynıdır. Çok atlamalı 
ağda ise çerçeve uzunluğu ağ topolojisine bakılarak belirlenir. EH-TDMA'nın yoğunluğu, düğüm sayısı, ve 
kaynak düğüm sayısı iletim ve girişim aralıklarında belirlenmesinde önemli parametrelerdir. EH-TDMA'da, 
hasat-depolama-harcama yaklaşımı takip edilir.  EH-TDMA’nın basitliği, MAC protokollerinin tasarımdan 
kaynaklı karmaşıklıkları ortadan kaldırılmasını sağladı. EH-TDMA gelecekte kullanabileceği enerjiyi 
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öngörmeyi gerektirmediği için hesaplama masrafı azaltılmış olur. TDMA çarpışmasız olduğundan, paketlerin 
EH-TDMA daha enerji koruyan paketlerin başarılı alımlarını onaylamayı gerektirmez. EH-TDMA, TDMA 
tabanlı ağlardaki zaman senkronizasyonu problemini her bir çerçeveyi ping ile başlatarak ortadan kaldırır [32]. 

ED-MAC, düğümlerin görev döngü sürelerini belirlemek için önerilen MAC protokolüdür [33]. Çok atlamalı 
ağda 2 yeni görev döngüsünün denendiği çalışmalardan birincisinde gelecekteki enerji miktarının tahmin 
edilebildiği ve ağın yaşam süresinin uzatabildiği yaklaşımı gerçekleştirirken ikincisinde ise  her bir sensör 
düğümü var olan enerji miktarına göre görev döngüsünün hesaplaması (ED-CR) yapmıştır. ED-PIR ortamdan 
enerji hasat edildiği zaman aktif olarak çalışır. Her düğümün hasat edilen enerji miktarı ED ile belirlenir. Bu 
şekilde düğümlerin aktif durumda kalma süreleri artırılabilir. ED-PIR’da görev döngüsünün ayarlanmasında 
geriye kalan enerjinin yükselmesi durumunda ED-CR uygulanır. Görev döngü süresi, her periyottan sonra kalan 
enerjiye bağlı olarak düşürülür. Görev döngü süresinin azalmama durumu ED-CR’deki artışa bağlı olarak 
gerçekleşir. ED-CR ve ED-PIR yaklaşımı RI-MAC üzerinden yapılan test sonucunun daha iyi olduğu 
görülmüştür [34]. 

REACH, KAA’larda radyo frekansı (RF) enerji hasadı kullanan MAC protokolüdür. Geleneksel RF enerji hasat 
protokollerinde kullanılan yöntemlerle veri gecikmesini önlemek ve gerçek zamanlı iletişimi problemini aşmak 
zordur. Bu problemleri REACH paket iletimi olmadığı zamanlarda Energy Transmitter (ET) otomatik olarak 
sensor düğümlerini şarj ederek çözer. Böylece daha uzun süreli iletişim gerçekleşmiş olur. Yapılan simülasyon 
çalışmasında REACH, RF-MAC ile kıyaslandığında ağ verimi %8 azalırken enerji hasadı ise %150 oranında 
artış göstermiştir [35] 

IEEE 802.15.4 standardının MAC katmanında veri iletimi için IoT cihazlarına Guaranteed Time Slot (GTS) 
tahsis edilir. Ancak GTS, IoT cihazlarının kalan enerji miktarına göre ayarlama yapmadığı için bu cihazların 
görev döngüsü azalır. RF toplama tabanlı IoT cihazları için verimli bir MAC protokolü, enerjisi yüksek olan 
cihazların iletime geçmesini sağlarken enerjisi düşük olan cihazların uyku modunda kalıp bu süre zarfında 
enerji hasat etmesini sağlar. Bu yaklaşım sayesinde IoT cihazlarının yaşam döngüsü ile ağın verimini artırmıştır 
[36]. 

Bir diğer çalışmada ise, asenkron ve senkronizeyi melezleştiren bir iletişim şeması önerilmiştir, HAS-MAC. 
Önerilen protokol hem düşük hızlı hem yüksek hızlı trafik için uygundur. Sensör senkron ve asenkron sistemler 
arasında enerji ihtiyacına göre geçiş yapabilir [37].  

4. SONUÇLAR 
Kablosuz algılayıcı ağlarda sınırlı kapasiteye sahip bataryalar kullanır. KAA, kullanıldığı uygulama 
alanlarından dolayı batarya değişimi mümkün değildir. Dolayısıyla bataryası biten sensör düğümlerinin ağ 
ömrü de bitmiş olur. Var olan bu problemleri çözmek birçok MAC protokolleri geliştirilmiş. Geliştirilen MAC 
protokollerinde amaç enerji tüketimini minimum seviyeye tutup ağ verimi optimum düzeye taşımaktır. Ancak 
batarya sınırlı enerjiyi depolayabildiği için tasarruf edilen bu enerji de en sonunda tükenecektir. Bataryanın 
sınırlı enerjisini sürekli hale getirmek için ortam enerjisi (güneş, rüzgar, titreşim, RF vb.) kullanılmaktadır. 
Ortam enerjisinin verimli bir şekilde kullanılması için de birçok yaklaşım önerilmiştir. Bununla birlikte ortam 
enerjisinin optimum düzeyde hasat edilip kullanılması için bir çok çalışmanın yapılması beklenmektedir. Bu 
çalışmalarla ile birlikte sınırlı kapasiteye sahip bataryanın daha uzun çalışması sağlanacaktır. 
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Abstract 
In this work, computation of the nonlinear dipole response of a single atom is performed by considering 
the ionization of the electron under the intense laser field. The dipole spectra for xenon (Xe) and argon 
(Ar) gases are obtained. Xe and Ar are the simples gas species having close ionization potentials. The 
interaction of these single atoms with the intense-short laser pulse leads to the laser-matter interaction. 
The short laser pulse is accepted as an ultra-short duration, i.e. the shorter time scale than the electron 
energy-lattice transfer process. The Keldysh parameter, which determines the ionization regime, is 
smaller than one because of the ionization potential of these gases. The harmonic spectra for Ar and Xe 
gas species are simulated by calculating the dipole spectrum considering the Lewenstein model by using 
a personal computer. After tunneling, the electron propagation in the short-trajectory and the 
combination of short and long trajectories are simulated. The effects of the short electron trajectory have 
noticeable effects on the dipole spectrum of a single electron. 

Keywords: Lewenstein model, dipole moment, keldysh parameter, electron trajectories. 

1. INTRODUCTION 
Electron density oscillation influenced by the intense laser field is the fundamental of nonlinear phenomena. 
The laser-affected electron density can be controlled and allows to study of temporal electrons dynamics. 
Time evolution of the electric field of the laser pulse affects the nonlinear response of a single atom. The 
macroscopic field is determined by the coherent superposition of the single-atom response, which directly 
depends on the driving field features. 

The laser-matter interaction results in the generation of coherent XUV pulses. This phenomena semi 
classically explained by Corkum et. al. [1], tunnel ionization, acceleration, and recombination. The semi-
classical model explains the most important feature of the electron propagation under the effect of the intense 
laser field, the generation of coherent XUV pulses. The maximum emitted energy after the laser-matter 

interaction is determined by the cutoff frequency cω  

3.17c p pU Iω ≈ +                       (1) 

here 2
0

p
IU ω  is the ponderomotive energy, which depends on the driving laser field intensity (I), and  Ip is 

the ionization potential of the used atom. 

On the other hand, Lewenstein et. al. [2]  described a quantum mechanical explanation for laser-matter 
interaction. In this study, the Lewenstein model is calculated by an integral considering the electron excursion 
time by using MATLAB to obtain the dipole spectrum of a single atom response by using a personal 
computer. The novelty of this work is to obtain the dipole spectrum of a single atom for short electron 
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trajectory and the combination of the short and long electron trajectories. Xe and Ar species are modeled 
since they are single atom molecules at standard temperature and pressure (noble gases) and are easy to ionize 
under the short laser pulse due to having low ionization potential. 

2. THEORY 
The derivation of the Lewenstein model is outlined [2]. The time-dependent Schrödinger equation (TDSE) for 
one electron is 

21( ) ( ) ( ) ( )
2

i t V r ECos t x t
t
ψ ψ∂  = − ∇ + − ∂  

                                                                                                 (2) 

here ( )V r is the atomic potential, and ( )ECos t x  is the additional potential due to the electric field of the 
driving laser. The TDSE has been solved using three assumptions [2]: (i) the only bound state plays a role in 
the evolution of the system, (ii) the depletion of the ground state is neglected, i.e. driving field is weak or the 
short driving pulses, and (iii) there is no overlap of the continuum states with the ground state. 

By considering the TDSE, the dipole moment element is derived by considering the electron trajectories start 
and end at the same position. The dipole moment is 

ˆ( ) ( ) ( ) ( )d t er t t r tψ ψ= − = −                                                                                                            (3) 

and 

3/2 *

0

( ) ( ) . cos(t ).D (p (t, ) A ( )) exp( iS (t, )).D (p (t, ) A ( )) . .
2

x x s x s x s xd t ie d E t t c ci
πτ τ τ τ τ ττε

∞

= − − − − × − − +
+∫                  (4) 

where cos(t ).D (p (t, ) A ( ))x s xE tτ τ τ− − −  is the probability amplitude that the driving field cos(t )E τ−  releases 
the electron to the continuum. D (p (t, ) A ( ))x s x tτ τ− −  gives a coupling the ground state to the vacuum 
continuum state. The second term exp( iS (t, ))s τ−  is the phase that the electron acquires during propagation, 
and Ss is the quasi-classical action corresponding to the electron trajectory. 

The third term *D (p (t, ) A ( ))x s x tτ −  gives probability amplitude for recombination. The recombination means 
interference of the ground state wave function with the returning wave packet.  By considering the above 
assumptions, the shape of the dipole spectra was obtained by solving the TDSE [2]. 

On the other hand, there are limitations when the above-mentioned approximations are considered. The first 
assumption is that the magnetic field is neglected for the intensities below 1016W/cm2, and wavelength below 
2000nm is accepted [3]. Then, the electron should propagate freely without seeing the atomic Coulomb 
potential. This only happens if the kinetic energy of the free electron is sufficiently high, i.e. high driving 
field intensity. The Keldysh parameter, which is defined as the ratio between the frequency of the laser light 
and the frequency of an electron tunneling through the potential barrier formed by Coulomb potential checks 
whether the driving field intensity is high enough for the tunneling ionization [4] 

2
p

p

I
U

γ ≈                                                                                                                                                            (5) 

The Keldysh parameter should be smaller than one 1γ <  that corresponds to the tunnel ionization is the 
dominant process while 1γ >  indicates the multi-photon channels in the transition regime [5]. 

3. RESULTS 
The simulation parameters are following: the wavelength is 1000nm (corresponding to 1.24eV photon 
energy), laser intensity 1014W/cm2. The Keldysh parameter is 0.914, which justifies the tunnel ionization 
regime. The ionization potential for the used atom is 12.12eV for Xe and 15.7eV for Ar gas [6]. The 
nonlinear dipole response of a single target atom is obtained by considering the Lewenstein model. The 
different atoms having different ionization potential produces different dipole responses. 

Dipole spectra are obtained for the short electron trajectory and combination of short and long electron 
trajectories. In theory, the electron recombination mostly produces more signals at the short trajectory since 
the electron is less exposed to the ultrashort driving field. On the other hand, the combination of short and 
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long trajectories results in electrons shifting from the propagation direction and ends up with a low signal 
under the short laser pulse. 
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Fig. 1. Dipole spectra for Xe under the ultrashort laser pulse. S: short electron trajectory, L: long electron trajectory 

Figure 1 presents the dipole spectrum for Xe atom. Electron propagates under the laser field at different 
electron trajectories. The red color is for the combination of short and long electron trajectories, and the blue 
color is for the short electron trajectory. The short trajectory produces a more dipole spectrum yield than the 
combined electron trajectories because the electron is less affected by the oscillating laser field. This allows 
for more signals compared to the combination of short and long electron trajectories. In addition, the 
extensions of the dipole spectra to higher photon energies are observed when the short electron trajectories 

are considered. ( 1240
driving

HOλ
 × 
 

, drivingλ : driving laser wavelength, and HO: harmonic order). 
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Fig. 2. Dipole spectra for the Ar gas under the short laser pulse. S: short electron trajectory, L: long electron trajectory 
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Figure 2 is simulated for the Ar atom. Similar to the Xe atom, the dipole spectrum extends to more orders at 
short electron trajectories. The dipole spectrum reaches slightly higher-order for the Ar atom because of the 
higher ionization potential. Figures 1-2 give more signals at the short trajectory where electrons are less 
affected by the driving laser field, i.e. most likely the interference of the ionized electron wave-function with 
the ground state wave function. 

4. CONCLUSION 
In conclusion, the ionization of atomic Xe and Ar in intense laser fields is theoretically studied. The 
calculation is performed applying a quantum mechanical approach. The computation of nonlinear dipole 
response for a single atom under the external short laser field is obtained by solving the Lewenstein model by 
considering the time-dependent Schrödinger equation for one electron system. Laser-mater interaction is 
considered, and the tunnel ionization regime is justified from the Keldysh parameter ( 1γ < ). For the 
computation parameters, the short electron trajectory and the combination of short and long electron 
trajectories are taken into account, respectively. The short electron trajectories produce a strong dipole 
spectrum than the combination of short and long trajectories as well as the extension to higher photon 
energies. The results of this study show that the ionization potential of electrons and the external driving 
fields directly control the ionization rate of an electron. Major differences between short and long electron 
trajectories under the ultrashort laser field are that the electron recombination probability decreases under the 
combination of short and long trajectories because the electron exposed the driving field longer time and 
could miss the recombination. The obtained simulation results could help for pre-experimental studies to 
estimate the simulation parameters that play a role in how laser-matter interaction response to the application 
of the generation of coherent optical pulses. 
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Abstract 
With the development of communication technology and population growth, demand of base stations has 
also increased. In rural areas, there is only a single base station due to small number of users. On the 
contrary, in urban areas have more base stations to compensate the demand of large number of users. In 
order to provide the threshold electric field strength to communicate with users, base stations have to be 
deployed in correct places in both cases. In this paper, 3D numerical data of a sample part of the Aegean 
Region is plotted in MATLAB environment. Between two points 2D terrain profile is drawn, and then, all 
reflected, direct and diffracted rays are determined by ray tracing algorithm based on ray launching. 
Total electric field can be calculated with Geometric optics (GO) and Uniform Theory of Diffraction 
(UTD) models. By means of total electric fields in each point, coverage map is generated for this terrain 
profile. In the second step, another terrain profile is selected and a new coverage map is obtained. 
Finally, coverage maps are combined and 3D electric field values are obtained. In this paper, for a 
selected base station location, a circular coverage map is generated. As the distance between base station 
and a point is increased, electric field is decreased. 

Keywords: Base station placement, coverage map, geometric optic, UTD. 

1. INTRODUCTION 
Recently, with the development of communication technology and increase in population, the need for base 
stations has also increased. There is a single base station in places where the number of users is low. Unlike, 
in urban areas where the population is high, and so there are more base stations. In both cases, the base 
stations must be placed in the right places. In addition, it is estimated that more base stations will be needed 
with the increase in frequency, especially in 5G technology. Estimating the electric fields and mapping the 
coverage is very important in placing the base stations into correct place. Geometric Optic and Uniform 
Theory of Diffraction (UTD) model can be used to obtain a coverage map [1]. 

In this study, 3-dimensional numerical data of a region in the west of Turkey is used. The 3D numerical data 
(x, y and z component of the terrain) are plotted in MATLAB environment. Then, two different point sets are 
selected on the land and a 2D graph of the land is obtained. Then the ray tracing algorithm developed in [2] is 
run for the superconducting surface.  

In order to obtain base station coverage maps, first of all, electric fields must be calculated with a program 
written in MATLAB. Electric field of diffracted rays can be calculated with Uniform Theory of Diffraction 
(UTD) model [3]. Electric field of direct and reflected rays can be calculated with Geometric Optics (GO) 
model [4]. Since this study determines the most suitable place for the base station, it is planned to reduce the 
cost of 5G technology and help the settlement problem in cities for base stations. 

2. ELECTRIC FIELD CALCULATION AND COVERAGE MAPPING 
In order to calculate the electric field, firstly all the direct, diffracted and reflected rays have to be determined. 
To determine all the rays mentioned above, a ray tracing program is developed. Ray tracing algorithms are 
based on two fundamentals, ray launching and ray shouting and bouncing. In this study, the ray launching 
algorithm is used.   
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It is important to calculate the electric fields generated by direct, reflected and diffracted rays. The electric 
field of direct waves [5] is expressed by,  

jkse
s

E −=
0

1
                                                                                                                                                 (1) 

where, k is the wave number; s0 is the distance between the receiving and transmitting point. The electric 
field of the reflected waves is expressed by, 

jkse
s

RE −=
1

                                                                                                                                               (2) 

where, k is the wave number; R is reflection coefficient; s is the total distance between the receiving, ground 
and transmitting point. The electric field of diffracted waves [6] is expressed by, 

( ) jks
i esDAEE −=                                                                                                                                        (3) 

where, Ei is the incident field, D is the diffraction coefficient, A is the spreading factor, k is the wave number, 
nd s is the propagation distance of the wave. The diffraction coefficient [7] is expressed by,  

( ) [ ]xF
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π

                                                                                                          (4) 

where, α is the diffraction angle, F(x) is the transition function. The transition function [8] is expressed by,  

( ) dueexjxF
x

jujx ∫
∞

=
2

2                                                                                                                     (5) 

where, x parameter is given by.  

2
cos2

2αkLx =                                                                                                                                           (6) 

where, L is the distance parameter. 

As an example, 3D terrain is drawn as illustrated in Fig.1. 

 
Fig. 1. 3D Terrain map with 2D transform window  

As seen in Fig.1, a pair of [x,y] is selected and a 2D transformation window [9] is applied for this pair. 2D 
profile of the terrain inside of the window is obtained as in Fig.2. And then, this 2D profile is redrawn with 
short lines in order to enter as input to ray tracing program as it is demonstrated in Fig. 3. 

190



Coverage Mapping by Using 3D Digital Terrain, U. Erbaş and M. B. Tabakcıoğlu 

 
Fig. 2. 2D profile inside the transform window 

 
Fig. 3. Short line demonstration 

As an example, a transmitting antenna is placed at [0,225] and the ray tracing algorithm runs for 1800 MHz. 
Coverage map of only diffracted rays, only reflected, all the direct, diffracted and reflected rays are illustrated 
in Fig.4, Fig.5 and Fig.6, respectively. 

 
Fig. 4. The diffracted electric field for the antenna point [0,225] 

 
Fig. 5. The reflected electric field for the antenna point [0,225] 
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Fig. 6. The total electric field for the antenna point [0,225] 

3. RESULT AND DISCUSSION  
Electric field distribution at the height of 225 m (antenna level) is drawn in Fig. 7.  

 
Fig. 7. Electric field distribution 

It can be seen from Fig. 7, the total electric field is 0 dB at the point where the transmitting antenna is located. 
It is observed that the electric field decreases as it is far away from the base station location. Then, the electric 
field was calculated at 20 degree intervals as in Fig.8 and 18 2D transform windows were drawn for z=225 m, 
and the coverage area is drawn in Fig.9.  

 
Fig. 8. Representation of 18 2D transform windows (20 degrees intervals) 
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Fig. 9. Representation of coverage map at the transmitting antenna level for a distance of 1000 m 

In the example previously mentioned, a graph is created with short lines for 1000 m and the electric fields are 
calculated. As a conclusion, the diffracted, reflected and total electric fields reduce -77.1732 dB, -72.0723 dB 
and -69.1732 dB, respectively.  

4. CONCLUSIONS 
For a healthy communication, the base stations must be positioned correctly. In this study, 2D surface shapes 
were obtained from 3D landforms in the MATLAB environment; reflected, direct and diffracted rays were 
followed by ray tracing algorithm. Then, the total electric field was calculated at the transmitting antenna 
level and measurements were taken at 20 degrees intervals for a small area. As a result of these 
measurements, 3D circular coverage maps were created for different distances. It has been observed that the 
total electric field strength is 0 dB at the transmitting antenna point, decreases with distance from the antenna 
and fluctuates depending on the landforms. 
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Abstract 
The development of the ceramic sanitary ware industry is one of the most decisive stages of 
modernization. It paved the way for large masses to live together. The most influencing and which makes 
it possible for the dense human population to come together, which leads to civilization, the most basic 
sanitary ware is the waste treatment device, namely the water closet. 

Ceramic health sanitary ware is the general name of the products used in bathrooms and toilets and 
made of ceramic. Products can be listed as follows; washbasin, pedestal, water closet, bidet, urinal, 
squatting pan, sink, bathtub, shower tray. 

Rimless closet, in terms of its external shape, is a wall-hung closet, a close coupled closet, a BTW single 
closet and a BTW closet. The washing function is divided into rimless and ducted toilet bowls. Ducted 
toilet bowls surround the upper part of the bowl in a method that can be called classical. It performs the 
washing process with water flowing from the holes and the insides of these holes cannot be glazed. 
Because of that reason it is not possible for people to wash these places during cleaning, so it causes the 
proliferation of microbes. 

Rimless closet provides the washing process by sending water from certain point or points without having 
channels. However, it is a difficult task to direct the water and have sterile washing in accordance with 
the standards.  

In this research, the design of Rimless closet was examined. Some functional design examples have been 
tried to be presented by working on functional designs that can be a solution to the problems in the 
washing process mentioned above. 

Keywords: Design, ceramic, Rimless closet, functional design. 

Yıkama Fonksiyonunun Arttırılması İçin Rimless Klozetlerin 
Tasarımı 

Özet 
Seramik sağlık gereçleri endüstrisinin gelişmesi çağdaşlaşmanın en belirleyici aşamalarındandır. Büyük 
kitlelerin bir arada yaşayabilmelerinin önünü açmıştır. İnsanı en çok etkileyen ve medenileşmeye 
yönelten daha ziyade yoğun insan nüfusunun bir arada olmasını mümkün kılan, en temel sağlık gereci 
aracı olan, atık arıtma cihazı yani klozettir. 

Seramik sağlık gereçleri seramikten yapılmış banyo ve tuvaletlerde kullanılan ürünlerin genel adıdır. 
Ürünler şu şekilde sıralanabilir; lavabo, lavabo ayağı, klozet, bide, pisuar, hela taşı, evye, küvet, duş 
teknesidir. 

Rimless klozet ise dış şekli bakımından asma klozet, takım klozet, duvara sıfır tek klozet, tek klozet ve 
duvara sıfır takım klozet şeklindedir. Yıkama fonksiyonu ise rimless ve kanallı klozetler olarak 
ayrılmaktadır. Burada kanallı klozetler klasik denilebilecek bir yöntemle haznenin üst kısmını çepeçevre 
saran deliklerden akan su ile yıkama işlemini gerçekleştirmektedir. Bu deliklerin iç kısımları 
sırlanamadığı ve temizlik esnasında insanların buraları yıkaması mümkün olmadığı için mikropların 
çoğalmasına sebep olmaktadır. Rimless klozetler içerisinde kanal bulundurmayıp suyu belli noktalardan 
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veya noktadan göndererek yıkama işlemini sağlamaktadır fakat bu sırada suyu yönlendirmek ve 
standartlara uygun steril yıkama yaptırmak zor bir iştir.  

Bu araştırma da Rimless klozetlerin tasarımı incelenmiştir. Yukarda belirtilen yıkama işlemine çözüm 
olabilecek fonksiyonel tasarımlar hakkında çalışma yapılarak bazı fonksiyonel tasarım örnekleri 
sunulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Tasarım, seramik, Rimmless klozet, fonksiyonel tasarım 

1. GİRİŞ 
Seramik sağlık gereçleri endüstrisinin gelişmesi çağdaşlaşmanın en belirleyici aşamalarındandır. Büyük 
kitlelerin bir arada yaşayabilmelerinin önünü açmıştır. Modern zamanların en etkili buluşu nedir sorusuyla 
karşılaşıldığında, kestirilebilir yanıtlar şunlardır; uzak mesafede yasayan insanların iletişimini sağlayan 
telefon, kişisel hareket özgürlüğü sağlayan otomobil ya da tüm insanların aya ayak basma, savaş gibi olaylara 
aynı anda tanıklık etmesine olanak veren televizyon seklinde sıralayabiliriz. Ancak, insanı en çok etkileyen 
ve medenileşmeye yönelten buluş bunların hiçbiri değildir. Daha ziyade yoğun insan nüfusunun bir arada 
olmasını mümkün kılan, en temel sağlık gereci aracı olan, atık arıtma cihazı klozettir [1]. 

Seramik sağlık gereçleri seramikten yapılmış banyo ve tuvaletlerde kullanılan ürünlerin genel adıdır. Ürünler 
şu şekilde sıralanabilir; lavabo, lavabo ayağı, klozet, rezervuar, bide, pisuar, hela taşı, evye, küvet, duş 
teknesi. Bu araştırmada incelenen klozet ise dış şekli bakımından asma klozet, takım klozet, duvara sıfır 
klozet ve duvara sıfır takım klozet şeklindedir. Yıkama fonksiyonu ise Rimless ve kanallı klozetler olarak 
ayrılmaktadır. Burada kanallı klozetler klasik denilebilecek bir yöntemle haznenin üst kısmını çepeçevre 
saran deliklerden akan su ile yıkama işlemini gerçekleştirmektedir bu deliklerin iç kısımları sırlanamadığı ve 
temizlik esnasında insanların buraları yıkaması mümkün olmadığı için mikropların çoğalmasına sebep 
olmaktadır. Rimless klozetler içerisinde kanal bulundurmayıp suyu belli noktalardan veya noktadan 
göndererek yıkama işlemini sağlamaktadır fakat bu sırada suyu yönlendirmek ve standartlara uygun steril 
yıkama yaptırmak zor bir iştir.  

Byblos Antik Kenti’nde ev atık sularının atılması için yapıldığı düşünülen kanallar mevcuttur fakat mimari 
bir öğe olarak tuvaletin çok kesin kalıntılara rastlanmamıştır. Mezopotamya’da yaşamış olan Akad Krallığı 
döneminde soylu büyük yapıların içerisinde klozete benzer tarzda (Şekil 1) tuvalete rastlanılmıştır [2]. 

 
Şekil 1. Akad dönemine ait klozete benzer yapıda zemin kalıntıları [2]. 

Eski Mısır'da, MÖ 14. yüzyılda kireç taşından yapılmış ortası anahtar deliğine benzeyen ve altında atıkları 
toplamak için kumla kaplı bir çukur olan tuvalet sistemi bulunmuştur [3]. Bu sistem Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Antik Mısır dönemine ait oturaklı tuvalet örneği. 

Antik yunanda çocukların kullanacağı ve tuvalet eğitimini aldığı pişmiş topraktan yapılmış oturulabilen 
tuvaletler vardır (Şekil 3). Bunlara kısmen günümüz yöntemlerine benzer şekilde üretilmiş seramik tuvalet de 
denilebilir. 

 
Şekil 3. Antik Yunan dönemine ait çocuk lazımlığı [5]. 

Yine antik Yunan ve Romada kullanılan oturulabilen umumi tuvaletler vardır, bunlar altında bir suyun sürekli 
aktığı ve üzerinde delikli bir taşın olduğu yapılardır (Şekil 4). 

 
Şekil 4. Roma dönemine ait bir umumi tuvalet. 

Günümüz klozeti ise 1775 yılında kötü koku sorununu çözmüş sifonlu tuvalet tasarımının patentini alan ilk 
kişi olan İskoç Alexander Cumming tarafından icat edilmiştir. Cumming, yıkama mekanizmasını 
iyileştirmenin yanı sıra, suyu atık borusunda kalıcı olarak tutmak ve böylece kanalizasyon kokusunun yaşam 
alanına girmesini önlemek için S-Trap denilen yapıyı da icat etmiştir. Modern sifonlu tuvaletlerin çoğu hala 
benzer bir tuzak içermektedir (Şekil 5). 
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Şekil 5. S-trap sistemi. 

2. MATERYAL VE METOT  

2.1. Sağlık Gereçlerinde Kullanılan Seramikler 
Seramik ürünleri doğal hammadde kili, kaolin, kuvars ve feldspattan oluşur. Sır ise kuvartz, tebeşir, feldispat 
ve mineral taşı dolomit karıştırılmasıyla oluşur. Çamurhanede istenilen oranlarla karıştırılan çamur birçok 
parçadan oluşan alçı kalıplara doldurulur, belli bir süre (ortalama 12 saat) beklendikten sonra 10 mm et 
kalınlığı olan kuru çamur ve içerisinde sıvı bir çamur kalır. Ardından basınçlı hava yardımıyla sıvı çamur 
kalıptan uzaklaştırılır ürün kalıptan ayrılır ve gerekli düzeltme yapıştırma vs. işlemleri yapılır. Bu aşamada 
kurutma işlemi başlar bir gün dışarda kurur ve kurutucu fırına alınır.  

Kurutma işleminden sonra ürün sırlanır ve fırınlamaya hazır olur. Üretimde malzeme fırına göre farklılık 
göstermekle birlikte 1280 ° C’ye kadar kademeli olarak tünel fırında ısıtılır ve sırın tam erime noktası 
başladığında sıcaklık birden 200°C kadar düşürülür ve camsı yüzey bu şekilde elde edilir ardından ürün 
normal oda sıcaklığına kadar fırın içerisinde kademeli olarak soğutulur. Fırınlamadan sonra elimizde olan 
ürünün yüzeyi sert ve pürüzsüzdür yıkaması temizlemesi kolay, çizilmeye ve ısıya dayanıklıdır üzerinde 
mikroplar üreyemez ayrıca seramik insan cildine de dosttur. 

Çalışmanın konusu olan klozetlerin yıkama sistemi temelde Rimless ve kanallı olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Kanallı klozetler yapıları gereği birçok deliklerden oluşmaktadır, bu deliklerin içi üretilirken 
sırlanamamaktadır. Ayrıca kullanıcı temizleyeceği zaman deliklere ulaşamamaktadır. Bu durum da mikrop 
üremesine sebep olmaktadır. Rimless klozetler bu özelliği ile sırlan(a)mamış yerlerin minimuma indirilmesini 
ve temizlik yaparken haznenin bütün yüzeyinin temizlenebilmesini sağlamaktadır (Şekil 6). Rimless klozetler 
içerisinde kanal bulundurmayıp suyu belli noktalardan veya noktadan göndererek yıkama işlemini 
sağlamaktadır (Şekil 7). Kanallı klozetlerin bir diğer dezavantajı ise hazne içerisinde su izi bırakmalarıdır. 
Rimless klozetlere göre kanallı klozetlerle yıkama standartlarını yakalamak daha kolaydır. Ancak Rimless 
klozetler daha hijyenik oldukları için bu tip klozetlerin yıkama fonksiyonlarının geliştirilmesi gerekmektedir. 

 

 
Şekil 6. Rimless klozetlerin temizlik kolaylığı. 
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Şekil 7. Kanallı(Solda) ve Rimless(Sağda) klozetler. 

2.2. Fonksiyon Testleri  
Ürünü kullanıma sunabilmek için EN 997 Standardına uygun şekilde fonksiyon testlerini geçmesi 
gerekmektedir, testler ve uygulama şekilleri aşağıda açıklanmıştır. 

Talaş Testi 

Bu test elenmiş kuru talaş tozu ile yapılır. 5 testin ortalaması 50 cm2’den az olmalıdır. 

• Hazne temiz su ile yıkanır. 
• 20 g talaş tozu, yıkama hazne yüzeyini kaplayacak şekilde serpilir. 
• Yıkama işlemi gerçekleştirilir. 
• Hazne içerisinde kalan talaşlı bölgeler asetat kağıdına çizilerek, milimetrik kağıt üzerinde bu 

bölgelerin kaç cm2 olduğu tespit edilir. 
• Klozetin üst yüzeyinden 85 mm aşağısında kalan bütün bölgenin yıkanıp yıkanmadığı kontrol edilir. 
• Yukarıdaki işlemler 5 defa tekrarlanarak ortalaması alınır. 

50 Top Testi 

Bu testte toplar plastik malzemeden ve ağırlığı (3.7 ± 0.1) gr ve çapı (20 ± 0.1) mm olan 50 adet yoğunluğu 
0.89 gr /cm3’ten oluşmaktadır. 

• 50 top klozetin haznesine bırakılır. 
• Yıkama işlemi gerçekleştirilir. 
• Haznede kaç adet top kaldığı tespit edilir. 
• Bu işlem 5 defa tekrar edilir. 

5 testin sonunda 250 adet topun %85’i dışarı atılmalıdır. Yani 5 test sonunda toplamda maksimum 37 top 
hazne içinde kalabilir. 

Kağıt Testi 

Bu testte su emme süresi (15 ± 10) sn, boyutları 140x100 mm ve ağırlığı (30 ± 10) g/m2 olan tuvalet kağıdı 
kullanılır. 5 testin 4’ünde haznede hiç kağıt kalmamalıdır. 

• 12 adet tuvalet kağıdı elle buruşturup teker teker rasgele bir şekilde haznenin içerisine atılır. 
• Yıkama işlemi gerçekleştirilir. 
• Haznede kaç adet kağıt kaldığı tespit edilir. 
• Bu işlem 5 defa tekrar edilir. 

Sıçratma Testi 

Bu testte su damlacıklarını belli edecek karton kullanılmaktadır. Karton klozetin üst yüzeyine yerleştirilir ve 
ortası hazne şeklinde olmalıdır ve klozetin dışı çeperinden 20 cm daha fazla olmalıdır. Test klozet hangi 
yıkama hacminde pazara verilecekse o yıkama hacminde yapılması gerekmektedir. 

• Karton klozetin üzerine yerleştirilir 
• Yıkama işlemi gerçekleştirilir. 
• Testin sonucunda su sıçramamış olmalıdır. 

Kullanacak yöntemde tasarıma başlarken üründe yıkama fonksiyonunu etkileyen bölgelerin tespit edilmesi 
gerekmektedir ve sürecin devamında ise bu bölgeler için oluşturulabilecek konfigürasyonlar belirlenmelidir. 
Tasarımı etkileyen temek bölgeler ve konfigürasyonları aşağıdaki sıralanmıştır. 
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Hazne Bant Birleşimi 

• Dışbükey birleşimler 
• Düz birleşimler 
• İçbükey birleşimler  
• Kalın kanallı birleşim 
• İnce kanallı birleşim 

Hazne ve bant birleşimi denilen bölge hazne ve klozetin üst yüzeyinin birleştiği yerdir. Her bir birleşim çeşidi 
için örnek görseller Şekil 8’de gösterilmiştir. Dış bükey ve düz birleşimler tasarım olarak temizliğin daha 
kolay olduğunu hissettirse dahi diğer birleşimlerden temizleme erişimi açısından kayda değer bir farkı yoktur. 
Ayrıca yıkama işleme sırasında suyun sıçramasını kolaylaştırdığı için ve bu istenmeyen bir durum 
oluşturmaktadır. İç bükey birleşimler ise su sıçratmasını engellemesi açısından dışbükey ve düz 
birleşimlerden daha verimli olmasına karşın kalın ve ince kanallı birleşimlerden daha verimsizdir. 

         
  Dışbükey birleşimler      Düz birleşimler          İçbükey birleşimler         Kalın kanallı birleşim         İnce kanallı birleşim 

Şekil 8. Hazne bant birleşimi. 

Hazne Derinliği 

• Derin (≥160) 
• Normal (160-145) 
• Sığ (≤145mm) 

Bu durum 50 top testini etkilemektedir haznenin sığ olduğu durumda aynı miktarda su daha az hacimde 
dolaşacağından topların üzerine daha yoğun su geleceği için haznenin sığ olması tasarım açısından 
avantajlıdır.  

Yıkama Sistemi Şekli 

• Kısmi kanallı sistemler 
• Girdap oluşturan sistemler 
• Hazne içinde perdeli sistemler 
• Üst yüzeyden perdeli sistemler 
• Çıkıntılı sistemler 
• Hazne ve üst yüzeyden perdeli sistemler 
• Yapıştırma sistemler 

Kısmi kanallı sistemler kanallı sistemlerin yarısı kadar kanalı olan yapıda olduklarından ve hijyen koşullarını 
istenilen şekilde arttırmamaktadır. 

Girdap oluşturan sistemler yıkama işlemini iki ayrı noktadan su çıkarıp bir girdap oluşturarak 
gerçekleştirmektedir, bu sistem yıkama konusunda çok başarılıdır ancak suyu yönlendirecek iç su kanallarının 
imalatı zor bir işlemdir. 

Hazne içinde perdeli sistemler sıçrama problemini oluşturabilecek yapıdadır ve suya istenilen yönün 
verilmesi zordur. 

Üst yüzeyden perdeli sistemler suyu yönlendirmek için çeşitli çalışmalara imkan sağlamaktadır ve 
tasarımcıya farklı tasarımlar oluşturabilme özgürlüğü sağlamaktadır. 

Çıkıntılı sistemlerin yıkama sistemi ileride olduğundan hazne çıkıntı kadar geriden başlaması gerekmektedir, 
bu da yıkanacak alanı arttırmaktadır. 

Hazne ve üst yüzeyden perdeli sistemler ise suyun başlangıç seviyesini ürünün yüzeyinden aşağıda 
bırakmaktadır ve suyun sağa ve sola yönlendirilmesini engellemektedir, bu durum haznenin ön kısmında 
kalan talaşların standartlar içerisinde temizlemesini güç hale getirmektedir. 

Yapıştırmalı sistemler suyu yönlendirmek için uygundur, ancak yapıştırılacak fazladan bir parça imalatta ayrı 
bir işlem yapılmasını zorunlu kılar. 
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Temiz Su Çıkışı 

• Seramik 
• Plastik 
• Seramik + Plastik 

Plastik parça temiz su çıkışının içerisine yerleştirildiğinde suyun yönlendirilmesini kolaylaştırıp seramik su 
çıkışı da istenilen su yönlendirilmesinde başarılı olmaktadır. Fakat seramiğe şekil vermesi plastikten çok daha 
zordur. 

Pis Su Gider Konumu 

• Ortada 
• Orta ile geri arasında 
• Geride 

Pis su gider konumu suyun çıkışına yakın olursa 50 topun üzerine suyun direk düşmesini sağlar ve bu da 50 
top için yönlendirilecek suyun miktarını azaltabilmemize ve kalan suyu ürünün ön kısmına yönlendirmek için 
kullanılmasına imkan sağlar yani ürünün hem talaş hem kağıt hem de top testlerini geçmesi kolaylaşır. Bu 
yüzden imalat kalıbının müsaade ettiği kadar geride olması yıkama fonksiyonu açısından olumludur. 

Pis Su Gider Yapısı 

• Düz 
• Kademeli 
• Vakumlu 

Kademeli yapı üst üste duran 50 top sayısını azalttığı için bu testi geçmek düz yapıya nazaran daha uygundur. 
Vakumlu yapı Avrupa standardı kullanılan ülkelerde tercih edilmemektedir. 

Su Taşıma Kanalı 

• Kanalsız 
• Kısmi Kanallı 
• Kanallı 

Su kanalı suyun haznenin ileri taşınmasını kolaylaştırdığından talaş testi için olumludur. 

Tasarım için yukarıdaki bilgiler ile değerlendirilerek uygun özelliklerin seçildiği bir rehber olarak 
kullanılmak için seçim kartı oluşturulmuştur. Seçim kartı Şekil 9’da gösterilmektedir. Tasarım çalışması 
yukarıdaki seçim kartı ile uyumlu gerçekleştirilerek ardından sayısal yöntemler ile yıkama fonksiyonu 
optimize edilmiş bir ürün ortaya çıkarılabilir. 

 
Şekil 9. Tasarım seçim kartı. 
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2.3. Sayısal Yöntemler 
Bir ürünündeki değişikliğin fiziksel olarak test edilmesi model uygulamada ortalama 1-2 gün imalatı 4 gün ve 
testler ise 1 gün yani yaklaşık bir hafta sürmektedir sayısal yöntemler ise bilgisayarın gücüne bağlı olarak çok 
kısa sürelerde bu testlerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu yüzden sayısal yöntemlerin yıkama 
fonksiyon testlerinde kullanılması ve geliştirilmesi oldukça önemlidir. 

Rimless klozetlerin yıkama işleminin içerisinde temiz su girişi, pis su çıkışı ve serbest yüzeyler bulunduran 
düşük hızlı ve sıkıştırılamaz çok fazlı bir akış problemi olduğu anlaşılmaktadır. Bu bilgiler ışığında 
kullanmamız gereken akış denklemi k-ɛ türbülans model denklemleri olarak bilinen aşağıdaki denklemlerdir. 

Denklem 1. k−ε Türbülans Model denklemleri 

 

3.SONUÇLAR VE TARTIŞMA  
Araştırma kapsamında tasarım aşamaları için aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Sayısal yöntemler ile analiz 
konusu günümüzde hem araştırmacılar hem de şirketler için geliştirilmeye açık bir konudur. 

• Ürünün tanımlanması 
• Yıkama fonksiyonunu etkileyen bölgelerin tespit edilmesi. 
• Yıkama fonksiyonunu etkileyen bölgeler için konfigürasyonların belirlenmesi. 
• Konfigürasyonların yıkama fonksiyonuna etkilerinin tespit edilmesi. 
• Mühendislik seçim kartının oluşturulması ve seçim yapılması. 
• Yapılan seçime uygun tasarım yapılarak bu tasarımın sayısal yöntemler ile analiz edilmesi. 

4.SONUÇLAR  
Seramik sağlık gereçleri endüstrisinin gelişmesi çağdaşlaşmanın en belirleyici aşamalarındandır. Büyük 
kitlelerin bir arada yaşayabilmelerinin önünü açmıştır ve bu da toplulukların oluşmasını ve medeniyetin 
gelişmesini sağlamıştır. Seramik yüzeyi pürüzsüzdür temizlemesi kolaydır ve mikropların üremesini 
zorlaştırmaktadır. 

Bu çalışma yıkama fonksiyonunu etkileyen temel yapıları incelemiş bunların yıkama fonksiyonuna olan 
etkilerini ortaya koymuştur. Bu bilgiler yeni geliştirilecek olan ürünün tasarımı için seçimi kolaylaştırmış 
farklı kombinasyonların oluşturulmasını hızlandırmıştır. Sayısal yöntemler ile ürün geliştirme sürecinin 
kısaltılması hedeflenmektedir.  
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Özet 
Siber saldırıların gün geçtikçe artması ve bilinçsiz internet kullanımından dolayı, birçok sistem tehlike 
altında bulunmaktadır. Bu yaşanan ve yaşanabilecek siber tehditler, sistemleri korumaya çalışan 
uzmanları bu konular hakkında çeşitli araştırma yapmaya yönlendirmektedir. Saldırganların, sisteme 
saldırmadan ve saldırı esnasındaki hareketlerini daha iyi analiz edebilmek için modellemelere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu makalede Lockheed Martin şirketinin oluşturduğu yedi aşamadan oluşan siber ölüm 
zinciri (Cyber Kill Chain) modeli incelenmektedir. Bu modelleme, saldırganların, saldırı adımlarının 
hangi aşamada nasıl müdahalelerde bulunulması gerektiği hakkında sistem yöneticilerine bilgiler 
vermektedir. Bu makalede siber ölüm zinciri modelinin yedi aşaması teorik ve pratik olarak 
incelenmektedir. siber ölüm zinciri modelinin, saldırganın keşiften itibaren sistemlere sızması arasında 
geçen adımları detaylı olarak anlatılmaktadır. Bu yedi adımın her biri için siber saldırılara karşı 
alınabilecek önlemler açıklanmaktadır.  

 
Anahtar Kelimeler: Siber Güvenlik, Siber Öldürme Zinciri, Kötü Amaçlı Yazılım, Güvenlik Açığı, Yük 

Investigation of Cyber Kill Chain and Attacks Prevention 
Methods 

 

Abstract 
Due to the increasing number of cyber-attacks and unconscious internet use, many systems are in danger. 
These experienced and potential cyber threats lead experts trying to protect systems to conduct various 
researches on these issues. Models are needed to better analyze the attacks of the attackers before they 
attack the system and during the attack. In this article, the Cyber Kill Chain model, which consists of 
seven stages, created by Lockheed Martin company is examined. This modeling provides information to 
system administrators about how the attackers should intervene at what stage of the attack steps. In this 
article, the seven stages of the Cyber Kill Chain model are examined theoretically and practically. The 
steps of the Cyber Kill Chain model between the attacker's discovery and infiltration into the systems are 
explained in detail. For each of these seven steps, precautions against cyber-attacks are explained. 
 

Keywords: Cyber Security, Cyber Kill Chain, Malware, Vulnerability, Payload 

1. GİRİŞ 
Teknolojinin artışı ve bilinçsiz internet kullanımı sebebi ile siber saldırganların hem hedefleri hem de saldırı 
tiplerinde, öngörülemez bir artış haline gelmektedir. Saldırganların amaçlarına ulaşmaları ve yıkım 
tabirindeki saldırıları sonucu karşılığında savunma sistemleri ve yöntemleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. 
Siber saldırganlar, saldırıları yapmadan önce detaylı bir hazırlık içerisine girmektedir. Bu hazırlık esnasında 
hedef ile ilgili gerekli bilgiler ve yarar sağlayacak materyaller belirlenmektedir.  

                                                   
* Corresponding author. Tel.: +90-533-425-61-11. 
E-mail address: isaavci@karabuk.edu.tr (İ. Avcı).  
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Bir sistemi savunmanın en etkili yolu, saldırının hangi aşamalardan geçeceğini belirlemektir. Belirlenen 
aşamalarda alınan önlemler, saldırıyı saf dışı bırakacak kadar önemlidir. Bu yüzden, siber saldırganlar ile 
mücadele etmek için öncelikli hedef, saldırının nasıl hazırlandığı ve hangi aşamalardan geçeceğini, bir 
saldırgan gibi düşünmeyi gerektirmektedir. Saldırganların kullandığı bu yöntemler araştırılıp tanımlanmış ve 
siber saldırıları analiz edebilmek için bazı modeller oluşturulmuştur. Bu modellere saldırı yaşam döngüleri 
denir. 

Siber ölüm zinciri, içerden erişim ile oluşan tehditleri ya da izinsiz girişleri tespit edememektedir. Çünkü 
içeriden gelen tehdit kısmında kötü amaçlı yazılım senaryosu bulunmamaktadır. Siber ölüm zincirinin 
tasarımı, sadece kötü amaçlı zararlı yazılımları tespit ederek engelleyebildiğinden, içeriden gelecek bir 
tehdide karşı iş göremez duruma gelmektedir. Ayrıca siber ölüm zinciri ağ saldırılarında da başarısız 
kalmaktadır. 

Bu çalışmada, son yıllarda gelişen siber ölüm zinciri hakkında yapılan çalışmalar incelenerek bu alanda 
yapılabilecek çalışmalar verilmiştir. Siber ölüm zinciri hakkında tüm aşamalar detaylı olarak verilmiştir. Siber 
ölüm zinciri uygulama aşamaları bir örnek verilerek açıklanmıştır. Ayrıca siber ölüm zinciri saldırılar 
esnasında alınabilecek önlemler detaylı olarak verilmiştir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 
Faisal A. Garba tarafından yapılan “ The Anatomy of a Cyber Attack: Dissecting the Cyber Kill Chain 
(2019)” adlı çalışmada, siber ölüm zinciri adımları hakkında pratik olarak örneklemeler yapılmıştır. Pasif bir 
keşif yapmak için maltego adlı bir araçtan yararlanarak kurduğu şirketten bir e-posta alınmaktadır. Bu e-
postadan başlayarak, sisteme sızma aşamasına kadar detaylıca örneklendirilmektedir. Bu makale, cyber kill 
chain modelini örneklendirerek, kullanılan teknolojileri detaylıca açıklamaktadır. 

Wen Zeng ve Vasileios Germanos tarafından yapılan “Modelling Hybrid Cyber Kill Chain” adlı çalışmada, 
saldırganların kuruluşlara yönelik faaliyetleri nasıl yürüttüğünü incelemek ve analiz etmek için cyber kill 
chain modeline dayalı hibrit siber ölüm zinciri (Hybrid Cyber Kill Chain) çerçevesi (framework) 
geliştirilmiştir. Bu çalışmada renkli penti ağları tarafından yakalanabilen çerçeveyi (framework) analiz etmek 
için resmi bir model oluşturulmuştur. Bu çalışma savunma tarafının, sistemlerin güvenlik stratejilerinin temel 
kusurlarını bulmalarına yardımcı olmak için kullanılabilmektedir. 

Tom Neubert ve Claus Vielhauer tarafından yapılan “Kill Chain Attack Modelling for Hidden Channel Attack 
Scenarios in Industrial Control Systems (2020)” adlı çalışma, siber ölüm zinciri modelinin aşamalarından 
teorik olarak bahsettikten sonra, bu modele dayalı saldırı modellemesi ile gizli kanal APT saldırı senaryolarını 
analiz etmeyi, savunma mekanizmaları geliştirerek tüm aşamalarda saldırı göstergelerini ortaya çıkarmayı 
sunmaktadır. 

Mikhail Simonov, Fabrizio Bertone, Klodianna Goga ve Olivier Tero tarafından yapılan “Cyber Kill Chain 
Defender for Smart Meters (2019)” adlı çalışmada, modern akıllı şebekelerin gelişmiş ölçüm altyapılarında 
siber ölüm zincirinin aşamalarının erken tespiti üzerine “SUCCESS (Energy) Horizon-2020” projesi 
bağlamında gerçekleştirilen bir çalışmayı tartışmaktadır. Bu makale, siber ölüm zinciri modelinin ilk adımı 
olan keşif aşamasını tanımlayan yeni tasarlanmış bir yazılım modülünü açıklamaktadır. Bu makalede, yapay 
zeka algoritmalarını kullanan istihbarat tabanlı yaklaşımlardan bahsedilmektedir. 

3. SİBER ÖLÜM ZİNCİRİ 

Siber ölüm zinciri, bir Amerikan küresel havacılık, savunma, güvenlik ve ileri teknoloji şirketi olan Lockheed 
Martin tarafından geliştirilmiştir. Siber ölüm zinciri, bilgisayar ağlarının savunması için istihbarat ve tehdit 
odaklı bir aşama modelidir [1].  Siber ölüm zinciri, olaya müdahale ve analiz kapasitesini geliştirmek için 
siber saldırıları göstermeyi amaçlayan bir modeldir. Siber ölüm zinciri, yedi aşamadan oluşmaktadır. Bu yedi 
aşamayı kolayca tanımlama ve hatırlamaya yardımcı olmak için bir kilit cümle önerildi: “Real Women Date 
Engineers In Commando Armour” [2].   

3.1. Siber Ölüm Zinciri Aşamaları 
Siber ölüm zinciri, yedi aşamadan oluşan hedefli bir saldırı olarak tanımlanmaktadır. Bu adımların her biri, 
bir diğerine bağlıdır. Bir adım gerçekleşmeden diğer adıma geçilememektedir. Araştırma ve planlama 
aşaması olarak keşif (reconnaissance) aşaması tanımlanır. Hazırlık aşaması olarak silahlanma (weaponization) 
aşaması tanımlanır. Siber saldırı aşaması olarak, iletme (delivery), sömürme (exploitation) ve yükleme 
(installation) aşamaları tanımlanır. Bu aşama da girişim (attempt) ve başarı (success) olarak ikiye ayrılır. 
Girişim (attempt) kısmında iletme (delivery) ve sömürme (exploitation) tanımlanır. Başarı (success) kısmında 
ise, yükleme (installation) tanımlanır. Yönetim ve etkinleştirme aşaması olarak, komuta ve kontrol (command 
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and control) aşaması tanımlanır. Sürdürme, geliştirme ve yürütme aşaması olarak, eyleme geçme (actions on 
objectives) aşaması tanımlanır. 

 

 

 
Şekil. 1. Siber ölüm zinciri aşamaları 

3.1.1. Keşif (Reconnaissance) Aşaması 
Araştırma ve planlama aşaması olan keşif aşaması, saldırganın hedef üzerinde bilgi toplama aşamasıdır. 
Saldırganlar genellikle keşif faaliyetlerine, gerçek saldırıdan daha fazla zaman harcamaktadır. Bu aşamada 
hedef seçimi, organizasyonun ayrıntılı araştırılması, hedefin teknoloji seçimleri, sosyal ağ etkinlikleri 
hakkında bilgiler toplanmakta ve bu aşamada saldırganlar, hedeflerine karşı hangi saldırı yöntemlerinin en 
etkili olacağını bulmaya çalışmaktadır [3]. Siber ölüm zinciri, sisteminizi nasıl yöneteceğiniz ve saldırıların 
nasıl geleceğini göstermek için önemli bir metottur. Keşif, aşamasındaki başarısızlığın maliyeti sıfırdır. 
Soruna hazırlanmak ise, çoğunlukla habersiz kalınması ve gereken istihbaratın sağlanmaması sebebi ile 
habersiz kalma olarak tanımlanabilmektedir. İki ana keşif türü vardır: Aktif ve pasif keşif. 

i. Aktif Keşif 
Aktif keşif ile saldırganlar, bilgisayar sistemi ile doğrudan etkileşim, ping, nmap ve netcat gibi 
otomatik tarama veya manuel test araçları gibi teknikler sayesinde bilgi almak için 
uğraşmaktadırlar. Aktif keşif genellikle daha hızlı ve daha doğrudur. Fakat bir sistemde, aktif bir 
şekilde bulunulduğundan ve tespit edilme ihtimali daha yüksek olduğu için risk teşkil etmektedir 
[4]. Keşif sırasında toplanan bilgilerin bir kısmı, sonradan daha koordineli bir saldırı stratejisi 
planlamak için ağ altyapısının geçici bir haritasını üretmek için kullanılabilmektedir [5]. 

ii. Pasif Keşif 
Pasif keşif, internette mevcut olan çok miktardaki bilgiyi kullanmaktadır. Kişi, pasif keşif yaparken 
hedefle doğrudan etkileşime girmemekte ve bu nedenle hedefin aktiviteyi bilmesi veya kaydetmesi 
mümkün olamamaktadır [6]. Pasif keşif, aktif keşfe göre her ne kadar daha yavaş ve bilgi 
kısıtlaması içerse de, aktif keşfin kaçırdığı bilgilere pasif keşif sayesinde daha kolay 
ulaşılabilmektedir. Pasif keşif, hedef sistemi uyarmadığından dolayı, bir güvenlik tehdidi 
oluşturmamaktadır. Saldırganın keşif esnasında işini kolaylaştıran en büyük güvenlik açığı, insan 
olmaktadır. Sosyal mühendislik, basit ve kolay yöntemlerden biri olarak tanımlanmakta ve 
saldırganın kurbanı kullanarak, saldırının temeli olan insan zayıflıklarından yararlanmayı, kişi veya 
kuruluşlar hakkında gizli bilgilere ulaşmayı amaçlamaktadır [7]. 

iii. Siber Keşif Teknikleri 
Bir siber saldırıyı aşamalara ayırmak için kullanılan en popüler referans modelleri olan The Tao of 
Network Security Monitoring, Cyber Kill Chain (Siber Ölüm Zinciri) ve Unified Kill Chain’nin 
(Birleşik Ölüm Zinciri) birbirlerinden farklı olmalarına rağmen, ilk aşamaları her zaman hedef 
hakkında bilgi toplamayı gerektiren keşif aşaması olmaktadır. İnternetin evrimi, çevrimiçi sosyal 
ağların yaygınlaşması, akıllı cihazların ve IoT düğümlerinin taranmasına yönelik hizmetlerin 
yükselişi, keşif aşamasını daha hızlı, daha kolay ve daha etkili hale getirebilecek kaynakların 
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patlamasına yol açmaktadır [8]. En önemli siber keşif tekniklerini göstermek ve evrimlerini tasvir 
etmek için dört sınıftan oluşan taksonomi ile ifade edilecektir: 

• Sosyal Mühendislik: Bir dizi yöntem aracılığıyla bir bireyi veya bir grubu manipüle ederek, 
belirli bilgilere erişim sağlamak veya hedefin, saldırganın istediği şekilde davranış 
göstermesine ikna etme yöntemlerini kapsamaktadır [8-9]. 

• İnternet Zekâsı: Herkesin erişebildiği bilgilerden yararlanan yöntemleri kapsamaktadır. 

• Ağ Bilgi Toplama: Erişime açık veriler yetersiz geldiğinde hedefin, altyapısıyla direkt 
etkileşim yöntemlerini kapsamaktadır. 

• Yan Kanallar: Fiziksel elektronik sistemlerin, bilgi işlemin dahili süreci hakkında 
öngörülemeyen bilgi sızdırması sonucu saldırganların veri toplamak ve gizli şifreleme 
anahtarlarını çıkardığı yöntemleri kapsamaktadır [10]. 

 
Şekil. 2. Keşif tekniklerinin sınıflandırılması, ortaya çıkma zamanına ve mağdurla gerekli etkileşim derecesine göre 

organizasyonu [8] 

Siber güvenliğin diğer birçok alanında olduğu gibi, karşı keşif, saldırganlar ve savunucular arasındaki 
“silahlanma yarışı” devam etmektedir. Çok sayıda tekniğin mevcudiyeti nedeniyle, bir saldırganın bir hedefi 
denetlemesini tamamen engellemek, oldukça zor olmaktadır. 

3.1.2. Silahlanma (Weaponization)Aşaması 
Silahlanma aşaması, saldırı öncesi hazırlık aşamasıdır. Saldırgan, sistem hakkında gereken bilgileri keşif 
aşamasında topladıktan sonra bu aşamaya geldiği için, bu veriler saldırgana giriş noktaları belirlemesi 
açısından yardımcı olmaktadır. Saldırgan, keşif sonucu elde ettiği veriler ile bir arka kapı (backdoor) ve bir 
sızma planı tasarlama ile ilgilenmektedir. Silahlanma aşamasında, daha önce hiç yakalanmamış ve hedefe 
karşı özel olarak hazırlanmış, savunma sistemlerinin kolay tespit edemeyeceği bir zararlı yazılım 
oluşturulmaktadır. Bu aşamada savunucular, silahlanmayı olduğu gibi tespit edemeseler de zararlı yazılım 
eserlerini analiz ederek çıkarımda bulunabilmektedirler. Bu analizler genellikle en dayanıklı ve dirençli 
savunmalar olmaktadırlar [11]. 

Silahlanma, aşağıdaki iki bileşenin tasarımını ve geliştirilmesini içerir: 

i. RAT (Remote Access Tool): RAT, hedefin sisteminde çalışan ve saldırgana uzaktan, gizli ve tespit 
edilmemiş erişim sağlayan bir yazılım parçasıdır. RAT genellikle bir siber silahın yükü (payload) 
olarak adlandırılır. Hedef sistem, RAT yazılımının hedeflenen mimari için uygun şekilde 
derlenmesi şartıyla, bir bilgisayar, mobil veya herhangi bir gömülü cihaz olabilmektedir. 

RAT, bir istemci ve sunucu programı içeren, backdoor (arka kapı) ile eşanlamlı olarak da 
adlandırılabilmektedir. Sunucu veya güvenliği ihlal edilen bir sisteme zararlı yazılım, o sistemin 
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sahibi tarafından farkında olmadan yüklendiğinde, bu uzaktan erişim işlemine truva atı 
denilmektedir [12]. 

ii. Exploit: Exploit, RAT’ın yürütülmesini kolaylaştıran, silahın bir parçasıdır. Sömürme (exploit), 
RAT için bir taşıyıcı görevi görmekte ve RAT’ı bırakmak ve yürütmek için sistemsel veya 
yazılımsal güvenlik açıklarını kullanmaktadır. Açıklardan yararlanmanın temel amacı, RAT 
kullanarak fark edilmeden arka kapı (backdoor) erişimi kurarken, kullanıcının dikkatinden de 
kaçmaktır. 

3.1.3.  İletme (Delivery) 
İletme ve iletim aşaması, siber saldırı kısmının girişim (attempt) aşaması olarak geçmektedir. Bu aşama 
savunucuların, saldırıları azaltmak için teknolojiyi kullanabilecekleri ilk fırsatı sağlamaktadır. Keşif ve 
silahlanma aşamalarında savunmacılar, saldırıya herhangi bir müdahalede bulunamamaktadırlar. Savunma 
tarafı, saldırıya müdahale etme fırsatının ilk adımını bu aşamada yapabilmektedir. Silahlanma aşamasında 
hazırlanan zararlı aktivitenin iletim yöntemi bu aşamada belirlenir. İletme aşaması, saldırgan açısından riskli 
bir aşamadır. Bu aşamada saldırgan, gerekli anonimliği yakalayamadığı sürece iz bırakabilmektedir. Bu 
sebeple güvenliğin en zayıf halkası olan insan ele alınarak, bir e-posta veya usb gibi aracılar ile zararlı 
yazılım hedefe iletilmektedir. 

3.1.4. Sömürme (Exploitation) 
Sömürme aşaması da iletme (delivery) aşaması gibi girişim (attempt) aşamasında bulunmaktadır. Teslim 
edilen saldırı araçlarının tetiklendiği kısımdır. Saldırgan bu aşamada, silahlanma aşamasında oluşturduğu 
silah ile hedef sistemin güvenlik zafiyetini sömürmektedir. Sömürme aşaması genellikle kullanıcı 
sistemlerdeki zafiyetin sömürüldüğü aşamadır. Hedefin ele geçirilebilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için, 
zararlı yazılımın sisteme kurulması ve kullanıcı farkında olmadan uzak erişim sağlanması gerekmektedir. 
Bunun olabilmesi için, ilgili kullanıcı makinasındaki işletim sisteminde veya uygulamalarda bir zafiyet olması 
şartı bulunmaktadır. İletme aşaması ile bilgisayara indirilen dosya çalıştırıldığında, sistemdeki zafiyet 
sömürülerek yükleme aşamasının önü açılmış olacaktır [13]. 

3.1.5. Yükleme (Installation) 
Hedefin sömürülmesinin ardından, kalıcı bir tehdit haline gelmek, güvenlik sisteminin ötesinde, sistemin 
başarılı bir şekilde kontrol edilebilmesi için hedefe asıl zararlı yazılımın indirilmesini, zararlı yazılımın 
sistemde kalacağı süreyi mümkün olduğunca uzun süre tutmayı hedefleyen aşamadır [14]. Bu aşama, 
saldırganın hedefte etkin bir istismara sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu aşamada saldırgan, varlığını 
gizlemek için bir tür şaşırtmaca kullanabilmektedir. Tespitten kaçınmak ve bir soruşturmayı engellemek için 
gereken durumları bu aşamada yapabilmektedir. Dosyaların ve meta verilerin silinmesini, yanlış zaman 
damgaları ve erişime hiç izin verilmemiş gibi görünmesi için kritik bilgileri değiştirebilmektedir [15]. 

Modern kötü amaçlı yazılım, kötü amaçlı yazılım modüllerini karmaşık bir şekilde sunmak için dropper ve 
downloaders kullanır. Dropper, kötü amaçlı yazılımı hedef sisteme yükleyecek ve çalıştıracak bir programdır. 
Dropper, kötü amaçlı yazılım kodunu çalıştırmadan önce bilgisayar tabanlı güvenlik kontrollerini devre dışı 
bırakarak, kötü amaçlı yazılımı gizlemeyi hedeflemektedir. Downloaders ise, merkezinde kötü amaçlı yazılım 
bileşenlerini içermememektedir. Bunun yerine çekirdek bileşenleri indirmek için uzak bir sunucuya 
bağlanmaktadır. Downloaders, internetten kötü amaçlı yazılım indirmek için ağ kaynağına ihtiyaç duymakta, 
dropper ise gömülü bir taşınabilir/yürütülebilir (portable/executable) dosyaya sahiptir ve onu işletim 
sisteminin içine bırakmaktadır. 

3.1.6. Komut ve Kontrol (Command and Control) Aşaması 
Yönetim ve etkinleştirme aşaması olarak, komuta ve kontrol (command and control veya C&C) aşaması C2 
olarak da bilinmektedir. Uzaktan yürütülen siber saldırının önemli bir parçasıdır. Burada saldırgan, hedef ağa 
yönetim ve iletişim kodunu kurmuştur. Saldırgan artık kötü amaçlı kodu tamamen yönetebilir, ağda daha da 
ilerleyebilir, veriler sızdırabilir ve imha veya hizmet reddi operasyonları gerçekleştirebilmektedir. Bu 
aşamada, kurulu saldırı araçlarını kontrol etmek için bir C2 kanalı kurulur. Çoğunlukla, güvenliği ihlal 
edilmiş ana bilgisayarlar (zombi), C2 kanalı oluşturmak için güvenli bir iletişim ağı kullanmaktadır [22]. 
Saldırganlar, C2 geri aramalarını gizlemek için şifreleme veya olağandışı veri kodlama türleri kullanmak gibi 
başka eylemlerde de bulunabilmektedirler. Şifreleme, genellikle C2 iletişiminin içeriğini gizlemek için 
kullanılmaktadır. Yıllar içinde C2 kanallarının mimarisi, anti virüsler, güvenlik duvarları ve IDS’ler gibi 
savunma mekanizmalarının gelişimi ile kendisini geliştirmiştir. Temel olarak üç tip C2 iletişim alt yapısı 
vardır. 

i. Merkezileştirilmiş Yapı: Geleneksel istemci-sunucu ilişkisine çok benzer şekilde çalışmaktadır. 
Sadece bir sunucu olduğu için yönetimi kolayca yapılabilmektedir. Ayrıca komuta kontrol 
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sinyallerini iletmek için virüslü makinelere bağımlılık bulunmamaktadır. Bu nedenle, rastgele virüs 
bulaşmış makinelerin arızalanması C2 mimarisini etkilememektedir. Genel bulut hizmetleri ve 
içerik dağıtım ağları (content delivery network veya CDN), C2 etkinliğini barındırmak veya 
maskelemek için sıklıkla kullanılmaktadır. Bilgisayar korsanlarının meşru web sitelerini tehlikeye 
atarak, sahiplerinin bilgisi olmadan komuta ve kontrol sunucularını barındırmak için kullanması, 
yaygın bir yöntem olarak bilinmektedir [16]. 

ii. Merkezi Olmayan Yapı: Tüm düğümlerin eşdeğer rol oynadığı, ayrıcalıklı sunucuların veya 
düğümlerin olmadığı, her düğümün yüksek derecede özerkliğe sahip olduğu saf P2P (peer to peer) 
sistemleri olarak da adlandırılabilmektedir [17]. Komuta ve kontrol talimatları, P2P’de merkezi 
olmayan bir şekilde iletilmekte ve botnet üyeleri birbiri arasında mesajlar iletebilmektedir. Botların 
bazıları hala sunucu olarak işlev görebilmekte ancak merkezi veya ana düğüm bulunmamaktadır. 
Merkezi mimarinin kolayca kaldırılabilmesi ve büyük bir botnet’i kontrol edememesi nedeniyle 
P2P kullanılmaya başlanmıştır. Fakat bu yapı, saldırganın bütün botnet’e talimat vermesini de 
zorlaştırmaktadır. 

iii. Sosyal Ağ Tabanlı Yapılar: Saldırganlar, nadiren engellendikleri için geleneksel olmayan C2 
platformları olarak sosyal medya platformlarını da kapsamlı bir şekilde kullanmaktadırlar. 
Saldırganlar güvenliği ihlal edilmiş ana bilgisayarlara C2 mesajları göndermek için, gmail, IRC 
sohbet odaları gibi sistemleri kullandıkları da bilinmektedir. Saldırganlar, kanal algılamayı ve 
engellemeyi daha zor hale getirebilmek için normal trafik modellerini taklit eden gizli iletişim 
mekanizmalarını da kullanmaktadırlar. Örneğin; C2 trafiği, çevrimiçi sosyal ağlar (OSN’ler), gizli 
DNS trafikleri ve tor gibi anonim iletişim ağlarında bulunan sayfalar ve resimler aracılığıyla da 
gerçekleşebilmektedir [18]. 

3.1.7.  Hedefte Eyleme Geçme (Actions on Objectives) Aşaması 
Siber ölüm zinciri modelinin son aşaması olan eylem aşamasında hedef sistem ele geçirildikten sonra, 
saldırgan amacına ulaşmak için çeşitli eylemleri gerçekleştirebilecektir. Bu aşamadaki genel amaç, 
olabildiğince fazla sisteme yayılıp saldırganlar için değerli olan bilgileri ele geçirmektir. Saldırganlar bu 
aşamada, izlerini kaybettirmek için de hazırlık yapmaktadırlar. Bunun örneklerinden biri de ele geçirilen 
sistemlerin bilinçli olarak bozulması veya hizmet kesintisi yaşatacak saldırılarla hedef şaşırtılmasıdır. 
Saldırının amacı toplu saldırı veya hedefli saldırı olabilmektedir. Toplu saldırının amacı, mümkün olduğunca 
çok hedef elde etmektir. Kitlesel saldırıda tek bir sistemden çok, birden fazla sistemin bir arada olması ilgi 
çekici gelmektedir. Bu tür saldırıların çoğu banka, e-posta, sosyal medya ve yerel sistem yöneticisi kimlik 
bilgilerini almayı amaçlamaktadır. Kitlesel saldırının daha büyük şekline botnet denir. Botnet esas olarak 
DDoS saldırıları ve madencilik için kullanılmaktadır. Hedefli saldırının amacı, hedef sistemdeki saldırganın 
istediği gizli bilgileri almaya yöneliktir. Veri hırsızlığı, çevrimiçi hesaplar için kullanıcı kimlik bilgileri veya 
önemli bir bilginin alınmasını amaçlamaktadır. Siber ölüm zinciri, APT’ leri analiz etmek için bir kılavuzdur 
ve modellenen saldırı senaryoları için savunma mekanizmaları sağlamaktadır. Belirli bir aşamadaki tespite 
dayanarak savunucular, önceki aşamaların zaten başarılı bir şekilde yürütüldüğünü varsayabilmektedir. 

4. MATERYAL VE METOTLAR 

4.1. Keşif (Reconnaissance) Aşaması 
Bu aşamada hedef sistem olarak belirlenen, Windows 10 işletim sistemlerinin 1903 ve 1909 gibi güncel 
sürümleri hedef alınmaktadır. İlk kez 10 Mart 2020'de genel olarak bildirilen, solucan benzeri özelliklere 
sahip bir tür güvenlik açığıdır. Bu güvenlik açığı SMBGhost zafiyetidir. SMB decompression fonksiyonunu 
hedef alır. Microsoft’un “Server Message Block” olarak bilinen SMB protokolünün 3.1.1 versiyonunun 
(SMBv3) sıkıştırma fonksiyonunu kullanan yeni bir güvenlik açığıdır [19], [20]. Bir güvenlik araştırmacısı 
tarafından 1 Haziran 2020'de Github'da bir istismar kodu yayınlanmıştır [21]. Hedef cihazın IP adresinin 
bilindiği varsayılmaktadır. 
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Şekil. 3. Windows Sürümü 

10.0.2.10   -> Source IP (Saldırganın IP Adresi) 

10.0.2.15  -> Destination IP (Hedef IP Adres) 

git clone https://github.com/dickens88/cve-2020-0796-scanner ile scanner dosyası indirilir. İndirilen dosya çalıştırılır. 

python3 cve-2020-0796-scanner.py -t 10.0.2.15 

Şekil 4’te, güvenlik açığının hedefte olduğunun keşfedildiğinin bilgisi görülmektedir. 

 
Şekil. 4. Hedefte güvenlik açığı tespiti 

4.2. Silahlanma (Weaponization) Aşaması 
Bu aşamada ilgili zafiyet için gerekli gerekli olan exploitler araştırıldığında github da bir zafiyet kodunun 
olduğu bilgisi gözlemlenmektedir. Dosya indirilir ve artık elimizde karşı cihazda exploit yapılaca silahımız 
mevcuttur [22].  

git clone https://github.com/maxpl0it/Unauthenticated-CVE-2020-0796-PoC 

4.3. İletme (Delivery) ve Sömürme (Exploitation) 
Burada iletme ve sömürme adımları birlikte ilerlemektedir. Metasploit aracı ile SMBghost zafiyetinin 
sıkıştırma fonksiyonunun zafiyetinden yararlanılacaktır. Bunun sebebi karşıda payload çalıştırılınca, session 
un yakalanması için bağlantı noktasını dinlemesi gerekmektedir. 

use /multi/handler -> komutuyla exploit seçilir. (Dinleme yapılabilecek bir metasploit framework exploitidir.) 

 
 Şekil. 5. Use /multi/handler komutuyla exploit seçilmesi 

 
Şekil. 6. Multi/handler exploitinin çalıştırılması ve dinlemenin başlaması 

Şekil 6’ da, multi/handler exploiti çalıştırılır ve dinleme başlatılır. 
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Şekil. 7. Hedefte exploit işlemi 

Şekil 7’ de hedefte exploit işlemi için aşağıdaki komut ile indirilen .py uzantılı dosya çalıştırılır. 

python3 crash.py 10.0.2.15 

 
Şekil. 8. Hedef bilgisayarın yeniden başlatılmış görüntüsü 

Şekilde hedef makine de SMB sıkıştırma algoritması hedef alınarak, zafiyet exploit edilmiştir ve hedef 
bilgisayar yeniden başlatılmıştır. Şekil 9’ da meterpreter oturumu elde edilmiştir. 

 
Şekil. 9. Meterpreter oturumunun elde edilmesi 

4.4. Yükleme (Installation) 
Buradaki amaç, her dizine girebilen, her işleme izin veren bir administrator hesabı veya en fazla yetkiye sahip 
NT-AUTHORITY\SYSTEM hesabı elde etmektir. Meterpreter oturumunda “whoami” komutuyla kontrol 
edildiğinde yetkisiz bir hesap olduğu görülmektedir. “shell” komutu ile de kontrol edilebilir. 

 
Şekil. 10. Hesap yetkisini sorgulama 

Şekil 10’ da meterpreter oturumunda “whoami” komutuyla kontrol edildiğinde yetkisiz bir hesap olduğu 
görülmektedir. “shell” komutu ile de kontrol edilebilir. Bu yetkisiz hesap, yetkili bir hesaba yükseltilirken 
elde edilen session kaybedilmeden, onun üzerinden işlem devam edilmektedir. Şekil 11’de oturumlar 
listelenir. Burada oturumun Id si görüldüğü üzere 2’dir. 

 
Şekil. 11. Oturumları listeleme 
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Şekil. 12. Oturum id’sinin atanması 

Şekil 12’ de “set SESSION 2” komutu ile exploite verilecek oturum Id si atanır. 

 
Şekil. 13. Seçeneklerin kontrolü 

Şekil 13’ te exploit öncesi son olarak seçenekler kontrol edilir. 

 
Şekil. 14. Yetkili hesapla oturum açılması 

Şekil 14’ te exploit ile işlem başlatılmaktadır. Yetkili hesapla oturumun açıldığı görülmektedir. Bu aşamadan 
sonra istenen herhangi bir dosya kurulabilir, yüklenebilir veya kullanıcı oluşturubilinmektedir. 

4.5. Komuta Kontrol (Command and Control) Aşaması 
Installation adımında yapılan yetki yükseltme adımından sonra, dışarıda bulunan bir C&C sunucusuna 
bilgilerin gönderilmesi için bir script çalıştırılmışsa, artık bilgilerin geleceği bir yer vardır ve her türlü işlemin 
kontrol edildiği yerdir. Buna command and control aşaması denir. 

4.6. Eylem ve Amaç (Actions on Objectives) Aşaması 
C&C aşamasından sonra bilgiler geldiğinde ve bu bilgilerin bir bankanın müşteri hesaplarının kaydının 
tutulduğu bir veri tabanı giriş bilgileri olduğu varsayılırsa, burada hesaplar üzerinde para transferleri gibi 
işlemler yapılabilmektedir. Bu işlemin banka için çok kritik bir durum olduğu tartışmasız bir durumdur. Yine 
bu bilgiler devletlerin özel kurumlarının gizli bilgileri ise, burada bu bilgiler onlara karşı kullanılabilir.  Eğer 
bu bilgiler bir nükleer santrale ait ise, bu santrale istenilen zarar verilebilir veya o nükleer santral ile istenilen 
yere, zarar verilebilir. Bu aşamada yapılacaklar, artık saldırganın hayal dünyasına kalmıştır[23]. 

5. SİBER ÖLÜM ZİNCİRİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER 
Siber ölüm zinciri modeli ile saldırganların adımlarını bilen bir savunmacılar, saldırılara karşı önlemler 
almaktadır. Saldırganların kim olduğunu, hangi taktikleri kullandığını anlamak, sistem güvenliği ihlallerinin 
etkisini en aza indirmenin etkili bir yoludur. Bu sebepten dolayı zamanla önceki saldırılar gözlemlenerek 
karşı önlemler güçlendirilmiştir. Saldırganların kim olduğu hakkında gereken bilgileri toplamak, sisteminizde 
neyin peşinde olduklarını gösteren önemli bilgilerden biridir. Siber ölüm zinciri modelinin ilk aşaması olan 
keşif aşamasına karşı önlem almak çok önemlidir fakat saldırganın bir hedefi denetlemesini tamamen 
engellemek oldukça zordur. Karşı keşif önlem yöntemleri üç sınıfta ifade edilecektir. Bunlar; insan temelli 
karşı önlemler, reaktif teknoloji tabanlı karşı önlemler, proaktif teknoloji tabanlı karşı önlemlerdir. 
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5.1.  İnsan Temelli Karşı Önlemler 
İnsanın mevcut olduğu her sistemde büyük bir sosyal mühendislik tehdidi vardır. Bu sistemlerde savunan 
tarafın başarılı olması büyük ölçüde, çalışanın bilinçlendirilmesine bağlıdır. Uzman tarafından, bir kişiye veya 
kuruma, hangi bilgileri paylaşabileceğini, şirketin veya kurumun güvenlik kuralları dışında hangi bilgileri 
sosyal medya veya kişilerle paylaşabileceği hakkında bilgiler verilmelidir. Bilinçli bir internet kullanıcısı 
sosyal mühendislik tehlikesini yok edemese de en alt seviyelere indirebilecektir. Güvenlik uzmanları, kamuya 
açık bilgi izleme (açık kaynak istihbaratı), diğer bir deyişle OSINT (open source intelligence) 
gerçekleştirerek, elde edilen verilerin güvenlik derecesini değerlendirmeye, veri sızıntılarını temizlemeye ve 
daha karmaşık karşı önlemleri beslemeye yardımcı olabilmektedir. Bunun yanında, güvenlik uzmanları 
tarafından kanuni olarak merkezi loglama ve firewall gibi önlemler alınıp, güvenlik politikalarına uyum 
hakkında araştırmalar yapılmalıdır. 

5.2. Reaktif Teknoloji Tabanlı Karşı Önlemler 
Reaktif karşı önlemler, keşif girişimlerine karşı doğrudan karşılıktır. Ana reaktif yöntemlerden biri olan ağ 
koklama (sniffing) ile saldırganlar, ağın yapılanmasını, ağın özelliklerini ve ağdaki paketleri incelemek için 
ağlara uyguladıkları bir dinleme şeklidir. Bu sayede saldırganlar ağlardan veri izleyebilir ve yakalayabilirler. 
Koklama ve tarama (scanning) önlemede ortak fikir ise, kablolu/kablosuz ağ arabirim kartının karışık moda 
(promiscuous) ayarlanıp ayarlanmadığını yani alınan tüm çerçevelerin ana bilgisayarın amaçlanan hedef 
olmamasına rağmen, protokol yığınının daha yüksek katmanlarına geçirilip geçirilmediğini keşfetmek ve 
güvenli protokoller (SSH, HTTPS, SFTP gibi) kullanmaktır. 

5.3. Proaktif Teknoloji Tabanlı Karşı Önlemler 
Keşif aşamasında öğrenilebilecek bilgileri sürekli olarak değiştirerek veya zehirleme (spoofing) işlemi 
uygulayarak, saldırganları tahmin etmek için proaktif çözümler önermektedir. Literatür, iki ana sınıfını 
bildirmektedir. Bunlar; hareketli hedef savunması (mtd)  ve siber aldatma’dır (cd). 

5.3.1. Hareketli Hedef Savunması (MTD) 
Çeşitli mekanizmalar, stratejiler ve saldırganlar için karmaşıklığı ve maliyeti arttırmak için, zaman içinde 
sürekli değişen mekanizmalar ve stratejiler oluşturmamıza, analiz etmemize, değerlendirmemize ve 
dağıtılmasına olanak tanımaktadır. Hareketli hedef savunma, bir bilgisayarın veya ağın belirli parametrelerini 
değiştiren veya taşıyan bir ağ savunmasıdır. MTD (Moving Target Defense), bir bilgisayar sisteminin 
parametrelerini belirsiz aralıklarla değiştirerek, bir saldırganın bir bilgisayar ağını keşif ve istismarını 
gerçekleştirme yeteneğini bozma amacına sahiptir. MTD yaklaşımının öngörülemezliği nedeniyle sistemin 
keşfi ile başlayan siber ölüm zinciri aşamalarını kesintiye uğratır. MTD, hedef sistemdeki bilgileri 
değiştirerek saldırganın sistem hakkında topladığı veya toplayacağı bilgileri hatalı gösterip, saldırganı hedef 
sisteme yabancılaştırır. 

5.3.2. Siber Aldatma (CD) 
Saldırganı aldatmak için yanıltıcı bilgiler sağlanır. Siber aldatma (cyber deception), bir ağ saldırganının 
faaliyetlerini gözetlemek ve manipüle etmek için bal küpleri (honeypots) ve bal belirteçleri (honeytokens) 
gibi teknik varlıklardan yararlanmaktadır. Bal küpleri saldırganın hareketlerini görmek için etkili 
yöntemlerdendir. Çünkü saldırganlar, orada olup olmadıklarını ve nerede olacaklarını bilmezler. Bal Küpü 
teknolojisi, özünde gerçek ve saldırılmaya değer bir sistem gibi görünen, tuzak bir sunucudur. Bu sunucunun 
kurulmasındaki temel amaç, kötü niyetli saldırganların buraya saldırmasını sağlamaktır. Bu tuzak sistemde, 
saldırganını işini kolaylaştırmak için bilerek güvenlik açıkları (zafiyet) bırakılır. Bu sayede saldırganın bu 
sisteme saldırma isteği artar ve kolay bir şekilde sisteme sızar. Ancak saldırgan çok değerli bir sisteme 
sızdığını düşünürken, aslında tuzağa düşmüş olmaktadır. Bu bal küpü (honeypot) sistemini oluşturanlar, 
saldırganın kim olduğu bilgilerini, nasıl sızdığını, hangi zafiyetleri ve yöntemleri kullandığını, sızdıktan sonra 
nelere odaklandığını, amacının ne olduğunu konusunda bilgiler vermketedir. 

Siber ölüm zinciri modülünün ikinci aşaması olan silahlanma (weaponization) aşamasında savunucular, 
silahlanmayı olduğu gibi tespit edemeseler de zararlı yazılımları analiz ederek çıkarımda bulunabilirler. Bu 
aşamada özel analiz motorları kullanılarak, dikkatli incelemeler sonucu kötü amaçlı yazılımın potansiyel 
etkileri öğrenilebilmektedir. Silah yapıcı eserlere karşı yapılan tespitler genellikle en dayanıklı ve dirençli 
savunmalardır. Ayrıca silahlanmanın temellerinden biri olan RAT’tan kaçınma yöntemleri olarak, internet 
kullanırken ve çevrimiçi dosya indirirken, P2P şekilde dosya alırken dikkatli olunmalıdır. Bunların daha 
güvenli bir şekilde sağlanması için, sistemi kullanan kişilere dosya indirme ve yükleme kısıtlamaları 
getirilmelidir. Siber ölüm zinciri modülünün üçüncü aşaması olan iletme (delivery) aşaması savunucuların 
operasyonu engellemesi için ilk ve en önemli fırsattır. Etkinliğin önemli bir ölçüsü, teslimat aşamasında 
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engellenen izinsiz giriş denemelerinin oranıdır. Burada hedeflenen kullanıcı bilgisi ile saldırganın aslında neyi 
hedeflediği hakkında çıkarımlar yapılabilir. Bu izinsiz girişin tespiti geç dahi olsa savunucular, iletim 
işleminin ne zaman ve nasıl başladığını bilmelidir. Sistemin en zayıf halkası olan insan, bu aşamada da 
önemli bir rol oynar. CEO Sahtekarlığı veya mızrak phishing gibi yeni ve özel saldırılar dahil olmak üzere, bu 
saldırıların çoğunu tespit etme ve durdurmada ilk savunma hattı teknoloji değil insandır. Eğitimli bir iş gücü, 
bu aşamanın riskini büyük ölçüde azaltmaktadır [24]. 

Siber ölüm zinciri modülünün dördüncü aşaması olan sömürme (exploitation) aşamasına gerçek patlama anı 
da denilebilmektedir. Bu aşamada sıfırıncı gün açıklarını durdurmak için özel yetenekler gerekmektedir. Bu 
aşamada kullanıcı farkındalığı eğitimleri verilmeli, çalışanlar için e-posta testleri yapılmalıdır. Düzenli olarak 
güvenlik açığı taraması ve sızma (penetrasyon) testleri uygulanmalıdır. Penetrasyon testleri potansiyel zayıf 
noktaları ortaya çıkarmaktadır. Uç noktada (endpoint) yönetici ayrıcalıkları kısıtlaması, Microsoft EMET 
kullanımı ve kabuk kodu (shellcode) yürütülmesini engellemek için özel uç nokta kuralları faydalı 
olmaktadır. Siber ölüm zinciri modülünün beşinci aşaması olan yükleme (installation) aşaması, saldırgana 
erişim sağlayan, zararlı yazılım tarafından bir arka kapı (backdoor) veya uzaktan erişim için truva atının 
yüklenebildiği bölümdür. Bu aşamada tespit olarak tanımlayabileceğimiz şey, anormal davranışı bulmaktır. 
Bu aşama, host  saldırı önleme sitemleri ile (Host-based Intrusion Prevention System) gibi sistemler 
kullanılarak durdurulabilmektedir. 

HIPS (Host-based Intrusion Prevention System), tek bir bilgisayar içinde meydana gelen olayları analiz 
ederek şüpheli etkinlik için izleyen yüklü bir yazılım paketidir. Başka bir deyişle HIPS, kodun davranışını 
izleyerek kötü amaçlı yazılımları durdurmayı amaçlamaktadır. Bu, bir algılama güncellemesine eklenecek 
belirli bir tehdide bağlı olmadan, sisteminizin güvenliğini sağlamanıza yardımcı olmaktadır [25]. HIPS, 
uygulamaları çalışma zamanında dinamik olarak durdurabilir ve zararlı yazılım tehlikesi içeren uygulamaların 
arabirimlerini (API) çalıştırdığında kullanıcıları bilgilendirmektedir [26]. HIPS'in önemli olarak 
değerlendirebileceği değişikliklerden bazıları, diğer programların kontrolünü üstlenmek, büyük kayıt defteri 
anahtarlarını değiştirmeye çalışmak, diğer programları sonlandırmak veya aygıtları kurmaktır [27]. Siber 
ölüm zinciri modülünün altıncı aşaması olan komuta ve kontrol (command and control) aşamasında, kötü 
amaçlı yazılım tarafından kullanılan saldırı vektörlerinin analizine dayalı olarak, hedefler için ilgili öneriler 
elde edilebilir. Buradaki birincil konu, mevcut herhangi bir güvenlik açığını ortaya çıkarmaktır. Bu, olası 
riskler taşıyabilecek ve failin sistemlere erişmesine olanak tanıyan portların, açık olduğu anlamına 
gelmektedir. Bu, hem istemci hem de sunucu seviyeleri için geçerlidir. Bu sebepten, anormal giden 
faaliyetleri arayan avcılık (hunting) popüler hale gelmiştir. Bu aşamada kapsamlı bir zararlı yazılım analizi ve 
açık kaynak araştırmaları ile C2 altyapısı keşfedilmeye çalışılmaktadır [28]. 

Siber ölüm zinciri modülünün son aşaması olan eyleme geçme (actions on objectives) aşamasında, bir 
düşmanın erişimi ne kadar uzun olursa, etki o kadar büyük olacaktır. Savunucular, hasar değerlendirmesi için 
ağ paketi yakalamaları da dahil olmak üzere adli kanıtları kullanarak bu aşamayı mümkün olduğunca çabuk 
tespit etmelidir. Hızlı triyaj için uç noktalara önceden adli ajanlar konuşlandırılmalıdır. Bu aşama, 
savunucuların olayı tespit etme ve yanıt verme yeteneğini büyük ölçüde geliştirebileceği ve esneklik 
yeteneklerini büyük ölçüde iyileştirebileceği aşamadır. En kötü senaryoda, yapılması gereken belirli eylemler 
açıkça belirlenmeli ve sorumluluklar önceden kesin olarak tanımlanmalıdır. Bu, şirketteki kişisel 
sorumlulukların yanı sıra yapılacak teknik prosedürleri ve analizleri içermektedir. Büyük saldırı hasarları 
önlemenin tek etkili yolu bu olmaktadır. 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Bu makalede, bir siber saldırının aşamalarını gösteren siber ölüm zinciri modeli ele alınmıştır. Bu çalışmanın  
amacı, internet kullanıcılarını ve siber güvenlik takımlarını bu aşamalar hakkında bilgilendirip, savunma 
mekanizmaları geliştirmeleri için karşı önlem fikirleri vermektir. Ayrıca, bir sistemi korumak için sadece 
teknolojinin değil aynı zamanda eğitimin de kullanılması gerektiği anlaşılmaktadır. Siber saldırıların en zayıf 
halkası olan insan faktörünün, ilk aşama olan keşif aşamasından ve son aşama olan eylem aşamasına kadar 
neredeyse bütün aşamalarda aktif rol oynadığı bilindiği için, kişilerin bilgilendirilmesi sistemlerin güvenliği 
açısından oldukça önem arz etmektedir. Bununla birlikte, siber tehdit değerlendirmesinin ana sonucu, mevcut 
siber tehditlere karşı koymak için, mevcut siber savunma stratejilerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 
aşamasının  çok büyük öneme sahip olduğu açıkça gösterilmektedir. Siber saldırıların önemi her geçen arttığı 
kaçınılmaz bir gerçektir. Bu çalışma ile bir siber saldırının saldırganlar tarafından gerçekleşme anatomisi 
hakkında araştırmacılara ve bu konuda çalışma yapacak akademisyenlere detaylı olarak bilgi verilmesi 
amaçlanmıştır. 
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Abstract 
Solar energy is the easiest energy source to reach among renewable energy sources. It is possible to 
benefit from solar energy in different areas, and its harm is very low to the environment. Therefore, it is a 
clean energy source. 

Concentrator solar systems are used to reach high temperatures and to benefit more from the sun. 
Although concentrator systems are generally similar to the working principles of other solar collectors, 
they differ from other solar collectors in terms of different solar collectors designs and the way they 
collect the energy from the sun. Parabolic trough solar collectors are a concentrator system used in 
medium and high temperature applications and have a linear focusing feature in solar energy 
applications. In solar energy applications, it can reach higher temperatures due to these properties. 

Parabolic trough solar collector, the sun rays falling on the reflector are concentrated towards the 
absorber pipe and transferred to the fluid flowing in the absorber pipe, thus ensuring the operation of the 
system. In parabolic trough solar collectors, a reflective surface is formed on the parabola shaped 
trough. Sun rays fall on this reflective surface and these rays are reflected on a pipe placed at the focal 
point, so that an effective heat transfer can be realized and the fluid passing through the pipe can reach a 
high temperature. 

In this study, different types of parabolic trough solar collector designs were investigated. The efficiency 
of parabolic trough solar collector systems were investigated on the effects of different reflective surface 
designs and absorber pipe designs on thermal efficiency. 

Keywords: Parabolic trough solar collector, solar energy, solar collector, concentrated solar energy. 

Farklı Parabolik Oluklu Güneş Kollektörü Tasarımlarının Isıl 
Verime Etkisinin Araştırılması 

O. Özsolak1*, S.C. Ulucan2 

1Elektrik ve Enerji Bölümü, Kayseri Üniversitesi, Kayseri, Türkiye 
2İmalat Mühendisliği Bölümü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye 

Özet 
Güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde ulaşılması en kolay olan enerji kaynağıdır. 
Güneş enerjisinden farklı alanlarda faydalanma imkânı mevcut olup, çevreye zararı çok azdır. Bu 
nedenle temiz bir enerji kaynağıdır.  

Yüksek sıcaklıklara ulaşabilmek ve güneşten daha fazla yararlanabilmek için yoğunlaştırıcı güneş 
sistemleri kullanılmaktadır. Yoğunlaştırıcı sistemler genel olarak diğer güneş kollektörlerinin çalışma 
prensiplerine benzemesine rağmen farklı güneş kollektörleri tasarımları ve güneşten gelen enerjiyi 
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toplama biçimleri bakımından diğer güneş kollektörlerine göre farklılık göstermektedir. Parabolik oluklu 
güneş kollektörleri orta ve yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılan yoğunlaştırıcı bir sistemdir ve 
güneş enerjisi uygulamalarında çizgisel olarak odaklama özelliğine sahiptir. Güneş enerjisi 
uygulamalarında bu özelliklerinden dolayı daha yüksek sıcaklıklara ulaşabilmektedir. 

Parabolik oluklu güneş kollektörü yansıtıcıya düşen güneş ışınları emici boruya doğru yoğunlaştırılarak 
emici boru içinde akan akışkana aktarılarak bu şekilde sistemin çalışması sağlanmaktadır. Parabolik 
oluklu güneş kollektörlerinde parabol şeklinde oluk üstüne bir yansıtıcı yüzey oluşturulur. Bu yansıtıcı 
yüzeye güneş ışınları düşer ve bu ışınlar odak noktasına yerleştirilen bir boruya yansıtılır böylelikle etkin 
bir ısı transferi gerçekleştirilerek boru içinden geçen akışkan yüksek bir sıcaklığa ulaştırılabilmektedir. 

Bu çalışmada, farklı tipteki parabolik oluklu güneş kollektörü tasarımları araştırılmıştır. Farklı yansıtıcı 
yüzey tasarımı ve emici boru tasarımlarının ısıl verime etkisi araştırılarak parabolik oluklu güneş 
kollektörü sistemlerinin verimleri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Parabolik oluklu güneş kollektörü, güneş enerjisi, güneş kollektörü, yoğunlaştırılmış 
güneş enerjisi. 

1. GİRİŞ 
Son on yılda sürekli artan küresel ısınma krizleri, iklim değişiklikleri ve ozon tabakasının incelmesi nedeniyle 
yenilenebilir enerjiden yararlanma, enerji verimliliğini artırma ve enerji erişimini genişletme konusunda çok 
çaba sarf edilmesine rağmen, ciddi önlemler almak hayati önem taşımaktadır [1].  

Yaygın olarak dağıtılan temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi, sorunları çözmek ve 
artan talebi karşılamak için en iyi enerji kaynaklarından biridir ve bu nedenle yoğun ilgi ve araştırmalara 
konu olmuştur [2].  

Bugüne kadar mevcut olan en ekonomik ve güvenilir yenilenebilir enerji kaynağı güneş enerjisidir. Ayrıca 
kömür, petrol veya diğerlerinin aksine güneş enerjisi hızla tükenen bir enerji kaynağı değildir ve birkaç 
güvenilir enerjiden biridir [3].  

Sonuç olarak, güneş ışınımı geniş bir sıcaklık aralığındaki uygulamalarda kullanılabilir ve yoğunlaştırılmış 
güneş enerjisi sistemlerinde yanma teknolojileri ile rekabet edebilir. Parabolik oluklu kollektör (PTC), dünya 
çapında en köklü güneş yoğunlaştırma teknolojisidir. Geleneksel parabolik oluklu kollektörler, orta ve yüksek 
sıcaklık seviyelerinin çeşitli uygulamalarında kullanılır [4].  

Güneş yoğunlaştırıcı kollektörler göz önüne alındığında, PTC'nin sıcak su üretimi, buhar üretimi, proses 
ısıtması ve ürün ısıtması için uygun olan 120 ile 250 °C sıcaklık aralığında çalışma akışkanını ısıtmak için 
önemli bir kaynak olduğu tespit edilmiştir [5].  

Güneş alıcısı, parabolik oluklu kollektörün ana bileşenidir. Bir PTC, güneş ışınımını soğurucu tüpe odaklayan 
parabolik şekilli bir yansıtıcı aynadan oluşur. Odaklanan güneş enerjisi ışınları, soğurucu kısımda ısı 
enerjisine dönüştürülür ve ısı transfer akışkanı (HTF) tarafından tutulur [6].  

Soğurucu borudaki ısı transferi geliştirmesi, ısıl verimliliği artıracağı, yerel aşırı ısınmayı ve soğurucu 
kaplamaya zarar vermesini önleyeceği ve termal stresleri ve bükülmeyi azaltacağı için yoğunlaştırıcının genel 
performansı için önemlidir. Soğurucu boruda ısı transferi geliştirmesi aşağıdaki yollarla sağlanabilir: 
Birincisi, bükülmüş bant, dalgalı bant, tel bobin, vidalı kılavuz gibi HTF içine bir girdap üretecinin 
yerleştirilmesi ile sağlanabilir. İkincisi, alıcı tüp iç duvarının geometrik şekli değiştirilebilir, örneğin 
uzunlamasına bir girdap oluşturucu, kanatlar, dışa doğru dışbükey oluklu veya bir çukur, türbülanslı akış 
koşulları oluşturmak için alıcı tüpün iç duvarına monte edilebilir. Katı-sıvı ısı transferi temas alanı arttırılır ve 
eş zamanlı olarak akışın yönü de ikincil bir akış oluşturmak üzere değiştirilebilir [7]. 

Yansıtıcı, PTC'nin ısıl performansında eşit öneme sahiptir. Alıcının yüksek verim seviyesi ve yansıma oranı, 
ısıl performans artışı üzerinde doğrudan etkiye sahiptir [6].  

Bu çalışmada, farklı tipteki parabolik oluklu güneş kollektörü tasarımları araştırılmıştır. Farklı yansıtıcı yüzey 
tasarımı ve emici boru tasarımlarının ısıl verime etkisi araştırılarak parabolik oluklu güneş kollektörü 
sistemlerinin verimleri incelenmiştir. 

2. PARABOLİK OLUKLU GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ TASARIMLARI 
PTC sistemi bir yansıtıcı, alıcı, destek yapıları ve izleme ünitesinden oluşur. PTC sisteminin yansıtıcısı 
güneşten gelen güneş ışınımını alır ve bunu PTC sisteminin odak hattına yerleştirilmiş alıcıya yansıtır. Bu, 
yansıtıcıdan konsantre radyasyonu alır ve içinden dolaşan HTF'yi ısıtır. PTC'nin alıcısı, eşmerkezli olarak bir 
cam zarfla çevrelenen emici tüpten oluşur [8].  Bileşenleri ile birlikte PTC sisteminin genel görünümü Şekil 
1'de gösterilmektedir. PTC alıcısının görünümü Şekil 2'de gösterilmiştir.  
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            Şekil 1. Parabolik oluklu güneş kollektörü [9].                              Şekil 2. PTC alıcısının görünümü [9].  

2.1. Soğurucu Boru Tasarımları 
Alıcıların görevi, gelen radyasyonu emmek ve termal enerjiyi ısı transfer sıvısına kazandırmaktır. 300 °C'nin 
üzerindeki çalışma sıcaklıkları için alıcılar, termal performansı artırmak için yaygın olarak vakum ile izole 
edilmiş tüp kullanır. Bu durumda, vakum yalıtımlı cam zarf, paslanmaz çelik veya karbon çelikten yapılmış 
olan emici (soğurucu) boruyu kaplar [9].  

Isı eşanjörlerinde ısı transferinin arttırılmasının araştırılması yaygın olarak yapılmıştır ve benzer ısı transfer 
katsayısı araştırmaları ve basınç düşüşü birçok yazar tarafından bir parabolik oluklu kollektörün alıcı tüpünde 
gerçekleştirilmiştir [10]. 

PTC lerde akışkan tarafından taşınan ısı miktarının arttırılması, verilen ısı miktarını da arttırır. Bu nedenle, ısı 
transferini arttırmak için sıcaklık farkını artırmak, akışkan hızını artırmak, ısı transfer alanının arttırılması ve 
ısı transfer akışkanının fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesi, örneğin yüksek ısıl iletkenliğe sahip bir akışkan 
seçilmesi yollarıyla gerçekleştirilebilir [7]. 

PTC lerde ısı transferini geliştirmek için soğurucu borularda çeşitli oluklar, engeller kullanılarak ve alıcı 
profile değiştirilerek termal verimin iyileştirilmesi sağlanabilir. Şekil 3 literatürde soğurucu borularda 
kullanılan farklı oluk modelleri gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 3. Farklı oluk modelleri [11]. 
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Ayrıca daha türbülanslı akış koşulları yaratmak için iç soğurucu geometrisini değiştirilebilir. Bu fikir, 
soğurucu yüzeyinin tamamına veya alt kısmına uygulanır çünkü bu alanda yüksek güneş ısısı akışı 
konsantrasyonu vardır [4].  

Literatürde PTC'de ısı transferini geliştirmek için soğurucu borularda kullanılan farklı engel modelleri 
mevcuttur. Bu konfigürasyonlar: gözenekli konfigürasyonlar, bükülmüş bantlı borular ve kanatlı borular, 
çukur borular gibi farklı tasarımlar oluşturulmuştur. Şekil 4’de literatürde soğurucu borularda kullanılan farklı 
engel (ek) modelleri gösterilmiştir. 

              
                                Dalgalı ek parça                                                          Vidalı bant eki        

                                                               
               Bükülmüş bant eki                       Yıldız akış eki                            Metal köpük ek parça                                                   

Şekil 4. Soğurucu borunun içinde kullanılan ek tasarımlar [4]. 

Ayrıca PTC'nin dairesel alıcısı için içten kanatlı boru, asimetrik dışa doğru dışbükey oluklu boru, çukurlu 
borular, çukur - yakınsak - ıraksak borular ve menteşeli kanatlı alıcı gibi konfigürasyonlarıda mevcuttur [10]. 
Şekil 5’de alıcı profile değiştirilerek oluşturulan sinüzoidal emici tüp gösterilmiştir.  

 
Şekil 5. Sinüzoidal soğurucu tüp [4]. 

Akış modifikasyonlarının kullanılması, akış içindeki ısı transfer oranlarını arttırmayı amaçlar. Daha yüksek 
ısı oranları (veya ısı transfer katsayıları), daha düşük alıcı sıcaklığına ve dolayısıyla daha düşük ısıl kayıplara 
yol açar. Böylece, ısıl verim artırılır. Modifiye edilmiş emicilerin kullanımı akış içinde pasif girdaplar 
oluşturur ve bu nedenle daha yüksek etkili ısıl iletkenlik oluşturur. Ayrıca akışta daha iyi bir karışım olur ve 
güneş enerjisinin ısı girdisi tüm akışkan alanına daha iyi bir şekilde iletilir.  Ayrıca, akış eklerinin 
kullanılması, genel değerlendirmede dikkate alınması gereken bir gerçek olan basınç düşüşünde büyük bir 
artışa yol açar.  Bükülmüş bant eklerinin kullanımı ve delikli plaka ekleri, en yüksek ısıl verimlilik artışlarına 
yol açan durumlardır [4].  

Zaboli ve arkadaşları, girdap üreteci veya türbülatör olarak iç helisel eksenel kanatçıklara sahip bir parabolik 
oluklu güneş kollektörü ele almış ve sayısal olarak analiz etmiştir.  Bu çalışma, ilk olarak dört farklı 
geometrinin değerlendirildiği ve devamında bir önceki kısımdan seçilen kollektör şemasının seçildiği ve 250, 
500, 750 ve 1000 mm olmak üzere dört farklı iç helisel kanat hatvesinin seçildiği iki bölümden oluşmaktadır. 
Isı transfer sıvısı olarak su seçilmiştir. Tüm sayısal sonuçlar sonlu hacim metodu kullanılarak elde 
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edilmektedir. Şekil 6, kontrol edilen geometrinin şemasını göstermektedir. Model 2'nin en yüksek basınç 
düşüşü ile maksimum ısı transfer katsayısına sahip olduğu bulunmuştur. Bu nedenle, iç sarmal kanatçık 
aralığının etkisini incelemek için bu model kullanılmıştır.  Şekil 6'da model 2’de değerlendirilen durumların 
gösterildiği 250, 500, 750 ve 1000 mm'lik iç helisel eksenel kanatların (P) çeşitli adımları gösterilmiştir. Elde 
edilen sonuçlar basit kollektör (kanatsız) ile karşılaştırılmıştır [12].  

 

 

 
Şekil 6. Model geometrilerin şemaları ve Model 2 de kullanılan farklı helis adımları  

( a ) P = 250 mm, ( b ) P = 500 mm, ( c ) P = 750 mm ve ( d ) P = 1000 mm [12]. 

Çeşitli modeller için çeşitli giriş hızlarına karşı basınç düşüşü ve sürtünme faktörünün değişimleri sırasıyla 
Şekil 7'de gösterilmektedir. Şekil 7(a), girdap akışlarının varlığı nedeniyle, tüm modellerin sarmal kanatçıksız 
duruma kıyasla daha yüksek basınç düşüşüne sahip olduğunu göstermektedir. İncelenen modeller arasında en 
büyük basınç düşüşü P = 250 mm olan duruma aittir ve P = 1000 mm olan durum en düşük basınç düşüşünü 
göstermektedir. Ayrıca giriş hızları arttıkça kanaldaki zorlanmış konveksiyonun etkisiyle basınç düşüşü de 
artar. Bu eğilim tüm modeller için aynıdır. Ayrıca giriş hızları artırılarak çalışılan modeller arasındaki farklar 
artmaktadır [12]. 

        

 
Şekil 7. Çeşitli modeller için giriş hızındaki değişime göre ( a ) Basınç düşüşü ve ( b ) Sürtünme faktörü [12]. 
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Öte yandan, Şekil 7 (a)'daki gibi, en yüksek ve en düşük sürtünme faktörü sırasıyla P = 250 mm ve P = 1000 
mm olan durumlara aittir. Ancak, sürtünme faktörünün giriş hızları ile değişiminin basınç düşüşü ile aynı 
olmadığı ve tam tersi olduğu üzerinde durulmalıdır. Giriş hızını artırarak, sürtünme faktörü azalır. Sürtünme 
faktörü doğrudan basınç düşüşü ile ilgilidir [12]. 

Etkin parametrelerin önerilen kollektörün performansı üzerindeki etkisini kapsamlı bir şekilde incelemek için 
en iyi parametre ısıl verimdir. Bu parametrenin varyasyonu Şekil 8'de sunulmaktadır. Bu nedenle, ilk olarak, 
tüm modellerin kanatsız duruma göre daha yüksek ısıl performans gösterdiği, yani ısıl performans 
değerlerinin birden yüksek olduğu sonucuna varılabilir. Ayrıca, en büyük ve en küçük ısıl performans 
iyileştirmesi (kanatsız duruma kıyasla) en son hız için sırasıyla P = 1000 mm olan duruma %21.53 ve P = 250 
mm olan duruma %14.1 ile aittir [12].  

 

 
Şekil 8. Farklı modeller için çeşitli giriş hızlarına karşı ısıl performans [12]. 

2.2. Yansıtıcı Tasarımları 
Yansıtıcı tasarımlarında kullanılan ayna malzemelerinin görevi, yüksek aynasal yansıma ve yüksek geometrik 
hassasiyet gerektiren, gelen güneş ışınımının %90'ından fazlasını soğurucu tüp üzerine yoğunlaştırma 
görevidir. Gümüş ve alüminyum malzemeler, yüksek yansıtıcı özelliklerinden dolayı yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Üretimleri ve bakımları, UV ışınlarına, kırılmaya, kirlenmeye ve aşınmaya karşı uzun süre 
dayanıklılık ve direnç sunarken ekonomik olarak uygun bir seçeneğe katkıda bulunmalıdır [9]. 

Beemkumar ve arkadaşları, PTC'de cam ve yüksek yansıtmalı paslanmaz çelik sac içeren iki farklı yansıtıcı 
malzeme kullanılarak parabolik oluklu kollektörün (PTC) performans analizini yapmışlar. Therminol-66 yağı 
ısı transfer sıvısı olarak kullanılmıştır [5].  

Şekil 9 HTF tarafından PTC'den kazanılan ısıdaki değişimi ve her iki yansıtıcı malzemenin, yani cam ve 
gümüş kaplı paslanmaz çelik kullanımı için PTC verimliliğindeki değişimi gösterir.  Cam yansıtıcı malzeme 
kullanımı için ortalama PTC verimliliği ve faydalı ısı kazancı sırasıyla %40.93 ve 3131.476 W'dir. Paslanmaz 
çelik yansıtıcı malzeme kullanımı için ortalama PTC verimliliği ve faydalı ısı kazancı sırasıyla %37.41 ve 
2861.857 W'dir [5].  

Mahallawy ve arkadaşları, parabolik oluklu güneş kollektörleri için en iyi metalik yansıtıcıyı belirlemek için 
araştırmalar yapmışlar. Farklı yansıtıcıların bir fonksiyonu olarak ısı borusu tüpünün sıcaklığı Şekil 10'da 
gösterilmektedir.  Galvanizli çelik, paslanmaz çelik ve bakır ile daha düşük sıcaklıklara ulaşılmıştır. Elde 
edilen en düşük sıcaklıklar 138 °C'dir ve bu, epoksinin düşük yansıtma özelliğinden dolayı epoksi ile baryum 
sülfat kullanılması durumundadır. Bakır ve paslanmaz çeliğin alüminyumdan daha yüksek bir yüzey 
pürüzlülüğüne ve daha düşük yansıtıcılığa sahip olması, böylecede alüminyumdan daha düşük bir termometre 
sıcaklığı elde ederler. Sonuçlar, malzeme tipinin ve yüzey pürüzlülüğünün hem yansımayı hem de parabolik 
oluklu güneş kollektörünün performansını etkilediğini göstermektedir [13]. 
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Şekil 9. Faydalı ısı kazancı ve PTC verimliliği [5]. 

 

 
Şekil 10. Farklı yansıtıcıların bir fonksiyonu olarak ısı borusu tüpünün sıcaklığı [13]. 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Mevcut çalışmanın temel amacı, farklı tipteki parabolik oluklu güneş kollektörü tasarımları araştırmak, 
yansıtıcı ve alıcı tüpteki değişiklikler, farklı eklerin PTC sistemindeki iyileştirmeleri üzerinde araştırmalar 
yapmaktır. Böylece, PTC'nin ekonomik olarak uygulanabilir verimliliğini arttırmaktır. Çalışmadan aşağıdaki 
sonuçlar elde edilmiştir: 

• Soğurucu borularda oluklar ve kanatçıkların kullanılması akış yapısı ve türbülans yoğunluğu üzerinde farklı 
sonuçlar doğurmaktadır ve kanatçıkların yüksekliği, uzunluğu ve dizilimi ısıl performans üzerinde önemli bir 
etkiye sahip olmaktadır.  

• PTC'nin ısıl performansını arttırmak için türbülatörlerin kullanımı verimi artırabilecek bir tekniktir.  

•Metalik bir yüzeyin yansıtıcılığı yüzeyin pürüzlülük değerine ve yüzeyin malzemesine bağlı olarak 
değişmektedir. Yüzey pürüzlülük değeri ne kadar düşükse, yansıtıcılık da o kadar yüksek olmaktadır. 

•Parabolik oluklu kollektörde kullanılan reflektörün yansıtıcılığı ne kadar yüksek olursa kollektörün faydalı 
enerji çıkışı da o derecede yüksek olur. 

Bu konuda sadece laboratuvar ortamında gerçekleştirilen sayısal çalışmalar değil uygulamalı olarak gerçek 
koşullarda oluşturulan daha fazla deneysel ve karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca ısıl 
verim artışının hangi durumlarda yatırım maliyeti artışını karşılamaya yeterli olduğunu bulmak için yatırım 
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maliyeti artışını telafi etmek ve daha iyi bir ısıl verimlilik artışı elde etmek için etkili ekonomik analiz 
yapılması gerekliliği vardır. 
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Abstract 
Engine failure detection and maintenance planning is vital in terms of aircraft safety. The inadequate real-
time detection of engine failures and unnecessary and costly maintenance periods have made predictive 
maintenance necessary. Predictive maintenance responds to future problems by predicting engine remain 
useful life, efficiency, and failure information based on many sensor data available on engines. In this study, 
a linear regression mathematical model was developed for predictive prediction. NASA Turbofan Engine 
Corruption Simulation dataset was used as the dataset. The corrected R-Square value of the presented 
mathematical model was 0.702, and the Root Mean Square Error value was 27.1. The performance of the 
regression model was compared with other regression methods. As a result, it was found to be more 
successful than other models. 

Keywords: Linear regression, predictive maintenance, aircraft engine safety, engine remain useful life. 

1. INTRODUCTION 
In the industry, the reliability, durability, and usability of the machines are important for the continuity of 
production. This is possible by periodically evaluating the condition of the devices and performing their proper 
maintenance [1]. Maintenance planning has an important place in smart production and control strategies, 
especially with the physical and digital integration that came with industry 4.0 in recent years [2]. Traditional 
maintenance entails replacing the part when the machine breaks down or monitoring its repairs at fixed 
intervals. In the industry, such maintenance contributes to costs between 15% and 60%. However, this 
understanding of regular or corrective maintenance is both costly and insufficient for real-time fault detection. 
At the same time, it cannot prevent risky situations in terms of safety and health. This case led to the idea of 
preventive maintenance to monitor the performance of the device and predict future problems. Preventive 
maintenance is the unplanned maintenance of the equipment by predicting its future condition based on past 
usage, wear, and failure data. This analysis is done by analyzing the data from the sensors and is expressed as 
Remaining Useful Life (RUL). Thus, failure time, machine safety, and production efficiency are ensured 
through preventive maintenance. Especially in the aviation industry, the fact that minor equipment errors cause 
major disasters has made predictive maintenance important and has caused it to be seen as a necessity. In recent 
years, predictive maintenance costs in the aviation industry have covered approximately 13% of the total cost. 
According to the latest research, the predictive maintenance market reached 1498 million dollars in 2016. It is 
expected to grow to approximately $1,962 million in 2022 [3]. 

The most expensive and the most complex equipment to repair is the aircraft engine in the aviation industry. 
Engine maintenance accounts for approximately 30% of the aircraft's total maintenance costs. The predictive 
maintenance of the aircraft relies on sensor data connected to the engine. According to the RUL estimation 
information, the repair or replacement times of the engine are estimated. Thus, unnecessary maintenance and 
situations that may occur while the aircraft is in the air are prevented [4]. 

When we look at the literature, predictive maintenance estimates are made with methods such as analytical, 
statistical, regression and machine learning [1-4]. Kizrak et al. performed the predictive prediction of the 
aircraft engine using the C-MAPSS database using the Long-Short-Term Memory (LSTM) method. They 
achieved 98,876% prediction success [4]. Xu et al. developed a unified prediction system consisting of 
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Dempster-Shafer Regression (DSR), Iterative Neural Network (RNN) and Support Vector Machine (SVM) 
methods [5]. Babu et al. also analyzed the same data set with SVM, CNN and Vector Regression. It has been 
observed that the CNN method gives similar results to the work of Xu et al [6]. Sayah et al. developed a new 
deep learning model for RUL prediction using Gaussian Mixture Models (GMM) [1]. Hermawan et al. 
developed a RUL estimation method from the combination of CNN and LSTM algorithms [7]. 

When we look at the literature studies, all studies in recent years are data-driven. Analyzes were made according 
to the historical and instantaneous data obtained from the engine. In all analysis methods developed so far, 
firstly, the analysis problem has been transformed into a regression problem. In fact, regression was necessarily 
used as a component in analysis methods developed as a combination [1-8]. At the same time, regression 
analysis is simpler and faster than other models. The critical thing in estimating with regression analysis is the 
development of the most accurate regression mathematical model. 

In this study, it is aimed to reveal the importance and prediction performance of the regression model in aircraft 
engine predictive maintenance analysis. For this purpose, the Linear Regression Mathematical Model has been 
developed. The analysis of the developed model has been tested with NASA's Tubofan Engine Corruption 
Simulation (C-MAPSS) dataset [1,4,9]. The Corrected R-Square value of the mathematical model revealed was 
0.702, and the Root Mean Square Error (RMSE) value was 27.1. 

2. MATERIAL AND METHODS 
The methods used in the study and the flow chart of the study are given in detail below (Fig. 1). 

Data Normalization Regression Learner Prediction

Cross Validation

 
Fig. 1. Flow chart of the study 

2.1. Data Acquisition 
The widely used dataset for predictive maintenance in aircraft engine health systems is NASA's Commercial 
Modular Aero-Propulsion System Simulation (C-MAPSS) dataset for turbofan engines [9]. C-MAPSS is a large 
realistic tool coded in the Matlab Simulink environment. CMAPSS contains a set of input parameters that allow 
the user to enter certain values of his/her own choosing, such as operational profile, closed-loop controllers, 
environmental conditions. C-MAPSS simulates an engine model at 90,000 lb thrust class from sea level to 
certain operational values. The operating range of C-MAPSS is shown in Table I.  

Table I. C-MAPSS operational conditions 

Operation Value 

Altitude (feet) 0 - 40000 

Speed (Mach) 0 - 0.90 

Temperature (oF) -60 - 103 

C-MAPSS can be operated without any controller called an open loop or with an engine and control system 
known as closed-loop configurations. While creating the dataset, the engine is operated as a closed-loop.  In 
addition, there are various regulators and limiters that prevent the engine from being taken out of the operating 
range specified by the manufacturer. In the data subset used in the study, there are 21 sensor data taken from 
100 motors. The sensor data is the data obtained from rotating parts of the engine. These parts are Fan, High-
Pressure Compressor (HPC), Low-Pressure Compressor (HPC), High-Pressure Turbine (HPT), Low-Pressure 
Turbine (LPT). These parts of the engine are shown in Figure 2. In the proposed work, the FD001 dataset in C-
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MAPSS is used, which takes into account fault mode HPC degradation and sea-level conditions. A total of 
20631 cycles were recorded for training and testing data. The data is labeled with two categories: the engine 
needs maintenance or is in good condition. The engine needs maintenance when the remaining useful life of 
the engine drops below 150. 

Fan Combustor NozzleN2

LPC HPC HPTN1 LPT  
Fig. 2. The main elements of the engine 

2.2. Data Normalization 
Normalization allows to compare data with different data distribution in a normal distribution order. Z score 
normalization method is used in the study. With the Z score normalization method, a linear transformation is 
performed on the original data set. After the transformation, the data set is converted to the range [(-1) – (+1)]. 
In Equation 1, the mathematical expression of the Z score normalization method is seen. 

𝑧𝑧 =  
𝑥𝑥 − 𝜇𝜇
𝜎𝜎  (1) 

Here, x represents the CMAPSS data, 𝜇𝜇  stands for mean and 𝜎𝜎 stands for standard deviation.  

2.3. Regression Models 
Regression is a method of estimating the relationship between two or more variables based on data observed in 
statistics. There are two types of linear regression, simple linear regression and multiple linear regression. 
Which one to use depends on how many variables need to be taken into account. Simple linear regression is a 
bivariate method in which the value of the dependent variable is estimated from the knowledge of an 
independent variable. Equation 2 shows the simple linear regression equation [10-11]. 

𝑦𝑦� =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥 + 𝜀𝜀 (2) 

Here, 𝑦𝑦� estimated y values, 𝛽𝛽0 intercept of values, 𝛽𝛽1 inclination, 𝑥𝑥 independent variable, 𝜀𝜀 are expressed as 
error value. 

While it is very useful to construct a simple linear regression model and predict the value of one variable from 
knowledge of the value of another variable, real problems are often more complex and involve multiple 
variables. In this case, multiple linear regression is used. Multiple linear regression is a method that predicts 
the dependent variable from the knowledge of the value of more than one independent variable. Multiple 
regression equation is seen in Equation 3. 

𝑦𝑦� =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝜀𝜀 (3) 

In the regression analysis, Root Mean Square Error (RMSE) is calculated and this value being as small as 
possible shows that the regression gives good results. In addition, one of the statistical values that is important 
in regression analysis is the R2 value. R2 value takes values between 0 and 1. R2 being 0 or close to 0 indicates 
that the estimation result obtained in the regression analysis is bad, and if it is 1 or close to 1, the regression 
analysis gives good results. Equations 4 and 5 show the mathematical expression of RMSE and R2 value. 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  �
1
𝑛𝑛
�(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�𝑖𝑖)2
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

(4) 
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𝑅𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�𝑖𝑖)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 
(5) 

Here, n number of samples in the dataset, 𝑦𝑦𝑖𝑖 output value of i, 𝑦𝑦�𝑖𝑖 are expressed as estimated 𝑦𝑦𝑖𝑖 value of i. 

2.4. Cross Validation 
Cross validation is one of the statistical methods that evaluates the data set by dividing it into two parts, the 
training and test set. One of the cross-validation methods is the k-piece cross-validation method. In this method, 
the dataset is divided into k parts. While k-1 piece is used as training data, the other piece is used as test data. 
The same process is applied for all parts. Thus, the entire dataset is used for both training and testing. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
The FD0001 data in the NASA CMAPSS dataset was used for training. The dataset contains 20631, 4 
operational settings and 21 sensor data. In other words, there is 20631 x 24 data in FD0001. Z-score 
normalization procedure was applied to the values in this processed data set, and the values in the data set were 
normalize to the range of [(-1) – (+1)]. Afterwards, linear regression learning was performed to be used as 4-
fold training and 1-fold test. Linear regression model estimated coefficients and ANOVA test results are shown 
in Table 2. ANOVA test was performed to measure the effectiveness of operational settings and sensor values. 
Thus, data that do not contribute to the model will not be used. According to the ANOVA test results, for a 
value to be significant, it must be less than p<0.05. When Table 2 is considered, operational setting 1 and 2 
values seem meaningless. All other remaining values are significant. However, when the linear regression 
model was made by subtracting these values, it was seen that the R2 value decreased. Therefore, these values 
were not neglected and included in the linear regression model.  

Table 2. Linear regression model estimated coefficients and ANOVA test results 

Operational Settings - Sensor Estimate SE tStat p (<0.005) 

Intercept 95.858 0.18858 508.32 0 

o1 - x1 0.026465 0.18875 0.14021 0.88849 

o2 - x2 0.17579 0.18867 0.93172 0.35149 

s2 - x3 -2.5803 0.30635 -8.4228 3.9137e-17 

s3 - x4 -2.0001 0.28537 -7.0088 2.4771e-12 

s4 - x5 -5.0904 0.40354 -12.614 2.3994e-36 

s6 - x6 0.62824 0.1915 3.2806 0.0010376 

s7 - x7 4.9998 0.39244 12.74 4.8659e-37 

s8 - x8 -1.0132 0.40936 -2.4751 0.013328 

s9 - x9 -6.7332 0.79664 -8.452 3.0506e-17 

s11 - x10 -7.3331 0.46192 -15.875 2.0304e-56 

s12 - x11 6.214 0.43278 14.359 1.5802e-46 

s13 - x12 -1.2536 0.40893 -3.0656 0.0021749 

s14 - x13 -4.8236 0.78337 -6.1575 7.5278e-10 

s15 - x14 -3.7017 0.34251 -10.808 3.7488e-27 

s17 - x15 -2.3725 0.30171 -7.8636 3.9151e-15 

s20 - x16 3.0004 0.32995 9.0934 1.0446e-19 

s21 - x17 3.0086 0.33252 9.0479 1.5839e-19 
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The linear regression model equation is presented in Equation 6. When Table 2 is examined, the intersection 
value gives the constant value in the linear regression equation. The value o1 operational setting1 in the 
Estimate column represents the coefficient of the x1 value in the equation. Other coefficients are evaluated in 
the same way. For example, the coefficient of x2 for the o2 operational setting in the linear regression equation 
seen in Equation 6 is 0.175.    

𝑦𝑦� = 95.85 + 0.026𝑥𝑥1 + 0.175𝑥𝑥2 − 2.58𝑥𝑥3 − 2𝑥𝑥4 − 5𝑥𝑥5 + 0.628𝑥𝑥6 + 4.99𝑥𝑥7 − 1.01𝑥𝑥8 − 6.73𝑥𝑥9 − 7.33𝑥𝑥10
+ 6.21𝑥𝑥11 − 1.25𝑥𝑥12 − 4.82𝑥𝑥13 − 3.7𝑥𝑥14 − 2.37𝑥𝑥15 + 3𝑥𝑥16 + 3𝑥𝑥17 

(6) 

Linear, interaction linear, robust linear and stepwise linear regression methods were applied to estimate the 
RUL of the aircraft engine. In the linear regression method, the RMSE value was 27.1 and the R2 was 0.702 at 
a training period of 6.75 sec. In the interaction linear regression method, 25.07 RMSE, 0.75 R2 were found in 
8.32 sec training time. In Robust linear regression, 27.1 RMSE, 0.70 R2 value was reached in 8.11 training 
period. In stepwise linear regression, 24.98 RMSE and 0.75 R2 value were obtained in 509.5 sec training time 
at maximum 1000 steps. The results of linear regression methods are shown in Table 3. The R2 values of the 
Stepwise linear regression method and the Interaction linear regression method are equal. However, when 
looking at the RMSE values, the RMSE value of the Stepwise linear regression method was smaller than the 
Interaction linear, so it gave the best result. Figure 3 shows the distribution of the predicted values and actual 
values of the linear regression models according to the regression curve. 

Table 3. Regression analysis results 

Regression method RMSE R2 Training time (sec) 

Linear 27.1 0.702 6.75 

Interactions linear 25.07 0.75 8.32 

 Robust linear 27.1 0.70 8.11 

Stepwise Linear 24.98 0.75 509.5 
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Fig. 3. Predicted and actual response of linear regression models 
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4. CONCLUSIONS 
It is very important to determine the remaining useful life of the material in each material. In the proposed 
study, linear regression methods were used to determine the remaining useful life of the aircraft engine. A linear 
mathematical model was developed using the regression method without the need for computers that require 
processing, time and performance. It is seen that the developed linear regression model can easily perform the 
need for estimation in determining the RUL of the aircraft engine. With the effective RUL prediction, efficient 
and effective use of the aircraft engine will be realized. Thanks to efficient use of prediction methods, costs 
will be reduced in aviation, which is a costly sector.    
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Abstract 
Al2O3 is a very hard material with high wear resistance, so it is used as an abrasive material. It is also a 
remarkable material that can exhibit chemical resistance along with good thermal stability. In this study, 
ZnO and Al2O3 films were prepared on glass by RF Magnetron Sputtering method. First, Al2O3 thin films 
at different pressures (2, 4, 7, 10, 13 mTorr) were grown at 150 nm thickness. Then, ZnO films of 250 nm 
thickness were produced on Al2O3 films. The structural and optical properties of the produced Al2O3/ZnO 
layered structures were investigated in detail. Its structural properties were determined by XRD. From 
the XRD results, it was observed that ZnO consists of a single diffraction peak. The hexagonal peak of 
ZnO (002) was obtained in all samples. In addition, it was observed that ZnO produced on 7 mTorr Al2O3 
was closest to the crystal. The energy band gap was calculated for the glass / Al2O3 / ZnO structure and 
the energy band gaps were found to be between 3.274 eV and 3.277 eV. 

Keywords: Al2O3 / ZnO structure, magnetron sputtering, XRD, optical properties. 

1. INTRODUCTION 
Al2O3, known as white, colorless hexagonal single crystals with a melting point of about 2020°C, are 
insoluble in water and organic liquids [1]. Al2O3 is a very hard material with high wear resistance, so it is 
used as an abrasive material. It is also a remarkable material that can exhibit chemical resistance along with 
good thermal stability [2-7]. Aluminum oxide/alumina (Al2O3) is a studied material for a wide variety of 
applications. Al2O3 is a material with favorable properties such as high band gap, thermal stability, 
amorphous structure, high insulator constant (~8-10), and a coarse interface with silicon, making it widely 
preferred as a gate insulator [8,9]. 
 
 
*Corresponding author. Tel.: +90 346-219-1010 
E-mail address: 20199251008@cumhuriyet.edu.tr (H. Hopoğlu). 

228



IX. International Advanced Technologies Symposium                                                                          28-29 OCT 2021 

     

Metal oxides (TiO2, SnO2, Ga2O3, In2O3, ITO and ZnO) are evaluated as molecular structures. Metal oxide-
based materials have many features such as very sensitive, low cost and fast response. Among these 
structures, ZnO is one of the most preferred materials. Semiconductor devices designed with ZnO have been 
extensively used in optics and electrooptics applications due to their piezo and pyroelectric properties [10]. 
ZnO is of interest because it is used as an active layer for various thermal purposes as well as in many other 
areas. The reasons for the interest in ZnO are its wide bandgap, high excitation bond energy (~60 meV), 
crystal structure, lattice parameters, physical properties, and efficient radiative recombination. The excitation 
bond energy is relatively large. The broad excitation bond energy opens the path for intense near-band edge 
excitation emission at room temperature or even higher. Because this value is 2.4 times the room temperature 
thermal energy value (kBT=25 meV) [11]. 

Al2O3/ZnO layers have been prepared by many techniques [12-19]. In this study, the structural and optical 
properties of a material formed from thin films of ZnO as active layer and Al2O3 as insulator layer were 
studied.  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Experimental Details 

  
In this study, firstly, Al2O3 thin films at different pressures (2, 4, 7, 10, 13 mTorr) were deposited on glass 
substrate at room temperature using RF Magnetron Sputtering technique. The distance between the target and 
the substrate was 6.5 cm, rotate 5 rpm and the power was 120 W. The base pressure is ∼10-6 Torr. Al2O3 thin 
films named A2, A4, A7, A10, A13 were all grown at 150 nm thickness. 

Then, ZnO films of 250 nm thickness were produced on Al2O3 films by RF Magnetron technique and during 
the deposition of ZnO films, the power was adjusted as 60 W, pressure 13 mTorr, rotate 10 rpm. 

NANOVAK NVTS-400-2TH2SP Thermal & Sputter Combined System was used to produce Al2O3 and ZnO 
films. Al2O3 was purchased from Plasmaterials Co. Inch. of having 99.99% purity with a thickness of 0.125 
inches and 2 inches of diameter. ZnO was also purchased from Plasmaterials with a purity of 99.9% with 
same diameter and thickness as alumina. 

In this study, the structural and optical properties of the films were investigated. Crystal structure analyzes of 
all samples were analyzed using X-Ray Diffraction (XRD) technique, and their optical properties were 
examined with spectrophotometer. XRD studies were determined by the PANalytical and EMPYREAN 
model. Optical characterization of the samples was carried out using a dual beam UV – Vis – NIR 
spectrophotometer (Cary 5000).  
 

3.   Results and Discussion 

3.1. Structural Properties 

 

XRD measurement was used to perform structural analysis of the samples. The measurements of Al2O3 films 
of the same thickness at different pressures are given in Fig. 1 in the range of 10° - 60°. As can be seen from 
the figure, all the films except the Al2O3 films produced at 13 mTorr pressure were found to be amorphous. 

Fig. 2 shows the structural properties of ZnO films grown on Al2O3. In the layered structures, the pattern was 
observed to consist of only the single diffraction peak of ZnO as (002). That is, the hexagonal peak of ZnO 
(002) was obtained in all samples. The intensity and FWHM widths of these peaks are different. As seen in 
Table I, it was seen that the A7-Z13 structure was closest to the crystal. It was also observed that d increased 
until the A7-Z13 sample and then decreased when the pressure increased. We can say that this situation is 
caused by 2θ. 
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Fig.1. Al2O3 films of the same thickness at different pressures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. X-ray diffraction patterns of glass/Al2O3/ZnO structure 
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Table I. 2θ, d and assignments in the X-ray diffraction spectrum of the samples 

 

 2θ (deg) d-spacing (Å) Assignments 
A2 Amorphous 
A4 Amorphous 
A7 Amorphous 

A10 Amorphous 
 

A13 
26.77 3.33 (012) [20] 

28.60 3.12       (213) [21,22] 

45.40 1.99 (400) [23]  

A2-Z13 34.06 2.63 (002) 
A4-Z13 34.03 2.63 (002) 
A7-Z13 34.02 2.63 (002) 

A10-Z13 34.04 2.63 (002) 
A13-Z13 34.07 2.63 (002) 

 

 

3.2. Optical Properties  

 

The transmittance (%T) of the films was measured by spectrophotometer at room temperature. In 
transmittance measurements, the reference should be the same as the material produced on it. This is because 
the glass also absorbs the incident light for materials coated with a thin film on the glass of the sample. 
Wavelength versus transmittance graph of Al2O3 films obtained at different pressures is given in Fig. 3. From 
the graph of optical transmittance versus wavelength of Al2O3 films obtained by RF magnetron sputtering at 
different pressures, it was seen that as the pressure increased, the transmittance first decreased and then 
increased again. In other words, it was observed that the lowest transmittance belonged to the film produced 
at 7 mTorr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Variation of the transmittance of Al2O3 films with the same thickness at different pressures 
according to the wavelength 
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Fig. 4.  Variation of the transmittance of glass/Al2O3/ZnO structure 

In Fig. 4, the variation of the transmittance of the Al2O3-ZnO layers according to the wavelength is seen. The 
absorption band edge is quite sharp in all samples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Bandgap from the plot of (αhν)2 as a function of photon energy (hν) 
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The energy band gaps of the Glass / Al2O3 / ZnO layers were found by the Tauc equation [24,25]. 

 

 

Here, hν is the photon energy, α is the absorption coefficient, A is the constant, and Eg is the energy band 
gap. In this equation, it takes the value n = 1/2 for the direct bandgap and n = 2 for the indirect bandgap. In 
this equation, α depends on the film thickness for thin films. The energy band gap was calculated for the glass 
/ Al2O3 / ZnO structure and the energy band gaps were found to be between 3.274 eV and 3.277 eV (Fig.5). 
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Abstract 
Different techniques are used to grow AlxGa1-xAs materials the MOCVD is the most common one. High 
crystal quality layer can be obtained at a very high growth rate with multiple simultaneous growths via 
the MOCVD technique. Thanks to this advantage, the MOCVD is suitable for mass production. Substrate 
temperature, reactor pressure, inlet source flow rate, and V/III ratio can affect the properties of AlxGa1-

xAs epitaxial layers. It is necessary to understand the effects of these parameters on the properties of the 
epitaxial layers. The aluminum (Al) concentration in the AlxGa1-xAs alloy is one of the important 
parameters. In this study, AlxGa1-xAs heterostructures were grown by MOCVD at different Al 
concentrations and the effect of Al ratio on the optical and structural properties of AlxGa1-xAs 
heterostructure was investigated. In situ reflection measurements were used for the optical 
characterization of the grown heterostructures, while the HRXRD was used for the structural 
characterization.  It was observed that the intensity of Fabry-Perot oscillations obtained from in situ 
reflection measurements of the grown heterostructures increased with increasing Al concentration. θ-2θ 
scans were performed to find the exact Al concentration in alloys. The separation of the two peaks is 
related to the difference (mismatch) in the lattice parameters of the layer and substrate. This mismatch 
increases with increasing Al concentration. Mismatch in lattice parameters causes shift in XRD peaks. 

Keywords: Al concentrations, AlGaAs, HR-XRD, In-situ reflection, MOCVD. 

1. INTRODUCTION 
III-V compound semiconductors have become increasingly important for optoelectronic and high-speed 
device applications. They have many advantages compared to the other group semiconductors. These 
advantages have been listed as direct bandgap, high mobility, and the ability to form ternary and quaternary 
alloys [1]. In recent years, research on the epitaxial growth of III-V alloys has focused on systems that can 
produce lattice-matched heterostructures and epitaxial AlGaAs alloys grown on GaAs substrates represent the 
most lattice constant matched heterostructure and gained wide acceptance [2], [3]. The most prominent 
example of this type is AlxGa1-xAs because the lattice parameter matching between GaAs (a0 = 5.654 Å) and 
AlAs (a0 = 5.661 Å) allows the growth of lattice-matched heterostructures that cover nearly ideal interfaces 
and direct bandgap energies which range from 1.43 to ~ 2.0 eV [3]. The lattice mismatch between these 
structures is 0.15 % and is widely used in various structures and devices [4]. 

Due to the very small lattice parameter difference between GaAs and AlxGa1-xAs (O<x<1.0), it is potentially 
of great importance for many high speed electronic and optoelectronic devices as lasers, high radiance IR 
LEDs for optical communication applications, visible LEDs, and integrated optics elements and circuits [3],  
[6-8]. It is necessary to grow them with sufficient purity and crystal quality to obtain these epitaxial layers 
with the desired properties. Thickness control, suitable electrical and optical properties, and crystal quality are 
closely related to the growth technique. Among the growth techniques, molecular beam epitaxy (MBE), 
liquid phase epitaxy (LPE), and metal organic chemical vapor deposition (MOCVD) are the most successful 
ones [9]. The MOCVD technique has become one of the most important epitaxial techniques for growing 
very thin layer structures since the work by Manasevit in 1968 [10]. 
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Fig. 1. Bandgap versus lattice parameter for III–V ternary [5]. 

MOCVD is widely used in the preparation of AlxGa1−xAs materials. One of the advantages of the MOCVD 
system is that a high crystal quality layer can be obtained at a very high growth rate with multiple 
simultaneous growths. Thanks to this advantage, it can be said that the MOCVD system is suitable for mass 
production [11]. The properties of AlxGa1−xAs epitaxial layers grown by MOCVD can vary depending on 
growth parameters such as substrate temperature, reactor pressure, inlet source flow rate, and V/III ratio [12]. 
It is necessary to understand the effects of these parameters on the properties of the epitaxial layer. Aluminum 
(Al) concentration in AlxGa1−xAs alloy is one of these important parameters depends on the application. 

In AlxGa1−xAs/GaAs heterostructures, accurate measurement of the aluminum concentration x parameter, 
which determines the electronic and optical behavior of the devices, is of great importance [13], [14]. For 
example, Wasilewski et al. investigated the techniques necessary to obtain the Al concentrations of the 
AlxGa1-xAs structure grown by molecular beam epitaxy. They used high resolution x-ray diffraction, 
photoluminescence, and Raman spectroscopy to determine the compositional variations of the AlxGa1-xAs 
layers. The phenomenological equations derived from these measurements can be used to determine the Al 
concentration of these alloys [13]. In another study, Seredin et al. used X-ray diffraction, scanning electron 
microscopy, and IR reflection spectroscopy to examine the properties of AlxGa1−xAs /GaAs heterostructures 
grown with low-temperature MOCVD. As a result of this study, they found that the Al concentration and 
variation in the AlxGa1−xAs alloy lattice parameter did not comply with the classical Vegard law and the 
lattice parameters were smaller than those of GaAs [2]. It is well known that the lattice constant obeys 
Vegard's law in many III-V ternary alloys. Adachi showed the linear variation of the lattice constant of the 
AlxGa1-xAs structure with x. Measurements of a for AlAs gave slightly different values, ranging from 5.6605 
to 5.6611 Å. Its data are considered to correspond to the expected values given by Vegard's law [7].  

In this current work, it was aimed to investigate the structural characterization of AlxGa1-xAs heterostructure 
grown with MOCVD at different Al concentrations. The optical characterization of the grown epilayers was 
investigated by in-situ reflectance measurements and the HRXRD system was used to determine the 
aluminum concentration x, which greatly affects the properties of AlGaAs epilayers. 

2. EXPERIMENT 
All presented structures were grown in a horizontal quartz reactor with a rotating graphite wafer receiver 
using the MOCVD system. i-AlGaAs epilayers were grown on GaAs substrates with the Aixtron 200/4 RF-S 
MOCVD system. Al, Ga, and As atoms are derived from ultra high purity trimethylaluminum (TMAl), 
trimethylgallium (TMGa), arsine (AsH3) precursors, respectively. H2 is used as a carrier gas in the growth 
process. The schematic representation of the growth structure is presented in Figure 2. Initially, a ~30 nm 
thick GaAs buffer layer (BL) was grown at 690°C. Then the AlGaAs layer was grown on the GaAs buffer 
layer. The necessary parameters for this growth are as follows. While growing this layer, it was aimed to 
obtain 3 different samples at different Al concentrations by changing only the TMAl flow. The AlGaAs layer 
was grown at 730°C. Al concentrations obtained as a result of the target for all parameters during growth and 
3 different samples are given in Table 1. Growth parameters were chosen to obtain high quality epilayers. 
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Fig. 2. Schematic diagram of AlxGa1-xAs epilayer growths by MOCVD. 

 
 Table 1. Experimental growth parameters of samples. 

Sample TMAl 
(sccm) 

TMGa 
(sccm) AsH3     (sccm) Al Concentration 

(%) 

Reactor 
pressure 
(mbar) 

Sample 1 12 15 20 15 100 

Sample 2 20 15 20 23 100 

Sample 3 30 15 20 34 100 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

3.1. In-Situ Reflectance Measurement 

 
Fig. 3. In-situ reflectance measurement of Samples 1,2,3 

As seen in Figure 3, Fabry-Perot oscillations are observed if the refractive index of the substrate and the 
grown layer are different. The intensity of Fabry-Perot oscillations increases as the refractive index difference 
between the grown layer and the substrate increases [11]. Otherwise, the lower reflection will be observed. 
Since the refractive index of AlGaAs samples grown in this study is different from GaAs, Fabry-Perot 
oscillations are seen. As can be seen in Figure 3, the oscillation intensities are different from each other. The 
reason for this can be attributed to the decrease in the refractive index of the AlGaAs structure with the 
increase of the Al concentration and the increase in the refractive index difference between the GaAs 
substrate and the AlGaAs structures [15]. 

3.2. XRD Results 
High-resolution X-ray diffraction(HRXRD) measurements were made using the Rigaku SmartLab diffraction 
equipped with a rotating Cu anode and a four-bounce Ge (220) monochromator delivering 9 kW of X-ray 

 
 

GaAs Substrate 

GaAs buffer layer 

 
AlxGa1-xAs  

237



IX. International Advanced Technologies Symposium                                                                          28-29 OCT 2021 

 

power (45 kV tube voltage and 200 mA tube current). The θ-2θ scan was performed for the structural 
characterization of AlxGa1−xAs/GaAs samples. With this technique, the crystal quality and Al concentration 
of the layers were determined. The θ-2θ scan and simulation of AlxGa1−xAs/GaAs epilayers was given in 
Figure 4. 

 
Fig. 4. Simulations and experiments graphics for AlxGa1−xAs/GaAs epilayers. 

θ-2θ scans, also called (001) scans, allow us to scan sample planes parallel to the growth direction. In the θ-2θ 
scans, not only the substrate peak, but also the AlGaAs peaks thickness fringes are clearly observed. The 
intensity of the peaks decreases from the center outward. The separation of the two peaks in the scans is 
related to the difference (mismatch) in the lattice parameters of the layer and the substrate. This mismatch 
increases as the Al concentration increases. Mismatch in lattice parameters causes a shift in XRD peaks [16]. 
The peak of grown AlGaAs is between AlAs and GaAs. As the Al concentration increases, the AlGaAs peak 
shifts to the left of the GaAs peak. Since the Al concentration was 15%, it shifted slightly to the left of the 
GaAs peak in Sample 1 (Fig. 4a). On the other hand, since the Al concentration of Sample 2 is 23.5%, it 
remains to the left of the AlGaAs peak in Sample 1. The AlGaAs peak of Sample 3 with the highest Al 
concentration is on the far left (Fig. 4c). It can be clearly seen from Figure 4 that the measurements made and 
the simulation results are quite compatible. 

4. CONCLUSIONS 
In this study, we investigated the optical and structural properties of MOCVD grown AlGaAs layers on GaAs 
substrate. In situ reflection measurements were used for optical characterization of structures grown at 
different Al concentrations with varying TMAl flows. The intensity of Fabry-Perot oscillations obtained from 

a-) b-) 

c-) 
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these measurements was investigated. It was found that Fabry-Perot oscillations were observed if the 
refractive index of the substrate and the grown layer were different. Since the refractive index of AlGaAs 
samples grown in this study is different from GaAs, Fabry-Perot oscillations are clearly seen. The intensity of 
Fabry-Perot oscillations increases as the refractive index difference between the grown layer and the substrate 
increases. The oscillation intensities of the grown structures are different from each other. The reason for this 
can be explained as the decrease in the refractive index of the AlGaAs structure with the increase of Al 
concentration and the increase in the refractive index difference between the GaAs substrate and AlGaAs 
structures. The HRXRD system was used to find the Al concentration, which is extremely important for the 
structural characterization. Al concentration was found by scanning θ-2θ from the fit positions with the help 
of the global fit program. The separation of the two peaks seen after scanning is related to the difference 
(mismatch) in the lattice parameters of the layer and the substrate. This mismatch increases as the Al 
concentration increases and changed lattice parameters cause a shift in the XRD peaks. As the Al ratio 
increases, the AlGaAs peak shifts to the left of the GaAs substrate peak. Al concentrations for AlGaAs 
heterostructures were 15%, 23.5%, and 34%, respectively. It can be seen from the results that the 
measurements and the simulation are quite compatible. 
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Abstract 
Wearable sensor used in the manufacture of mobile robots and sensor types of properties are considered. In this 
paper, sensor fusion is structurally addressed how it works to achieve that a signal processing technique that 
combines the measured data and the needs of people of the sensors used to generate a single measurement 
system with a significantly enhanced performance over each individual sensor obtained by multiple sources 
faster. In this paper, we introduce the system developed in the majority of studies in robotics is necessary to 
interact with the environment. In particular, mobility feedback from the environment to the case is greatly 
needed data from various sensors to detect the external environment would be the meaning. It escapes leaving 
the function of the fusion method, the structure and function of the sensors used on several methods, for example 
using a structure made what considered were discussed. 

Keywords: Sensor, Sensor Fusion, Analysis of Sensor Fusion method, mobile robots, wearable mobile robots, 
multi-sensor fusion. 

1. INTRODUCTION 

1.1. An overview of sensor fusion methods in wearable mobile robot 
Sensor fusion is a signal processing technique that merges measured data from multiple sources such that to create a 
single measurement system through increased performance on each independent sensor. 
We can deal with sensor fusion on two bases. 
• Data backup or confirmatory-complementary result, 

• To present a complete result of the event, within the scope of the research, combining partial observations provided 
by each sensor. 
Multi-sensor data fusion is the process of merging data from multiple sources. The development of systems capable 
of using sensor information from many different sources has been of great interest for the recent decade. This interest 
has spread to different fields of perception from robotics, to military command and control areas, from process 
hardware management to civilian monitoring systems.  
This interest in multi-sensors arose from the notice of fundamental limitations in creating environmental information 
based on sensor information from a single source.  
- Single sensors provide only limited information about their working environment, which makes it impossible to 
reach out to a single point in the identification of events and are inadequate for the achievement of discrimination 
among similarities.  
-  Measurements with one sensor can always be dubious, sometimes misleading, or inaccurate. Single sensor systems 
have no chance of reducing this structural uncertainty or testing an erroneous measurement. 
-  Separate sensors may contain various types of information under the same conditions and for different tasks. One 
single sensor can not dominate all the events..  
- A possible malfunction of the sensor will cause a system failure. Single sensor systems are not robust and can fail in 
critical systems if any harsh interventions.  
These limitations are the inevitable consequences of any attempt to make global decisions based on incomplete, 
regional, and unconstrained information.  
Most of the breakthroughs in multi-sensor combining in robotics are based on the implementation of existing 
statistical tools to estimate; 

1) the location of objects in a known geometric model, or 
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2) the parameterized shape of an object from sensor data. 

 
Fig. 1. The structure of Brain Control of Methods of Single Sensor Methods 

In this study, the "Minimal Representation" criterion, known as the "minimum description length" (MDL) in the 
literature and is a class member of the model selection methods, was used as a sensor fusion method. The minimal 
representation approach is based on an information measure, accepted as a universal criterion for combination, and 
creates a framework for fusing information from various sources. 
  
The Minimal Representation approach is applied to certain related problems in attributed image matching, shape 
matching, density calculation, and model-based multi-sensor fusion.  

 

 
Fig. 2. The graphics of Wearable Robots and Sensors 

The problem of choosing a model is itself the complement to the estimation process and selects an efficient 
combination of the model structure and the estimation method for a given problem type. 
The minimal representation criterion selects the minimal of the entire data representation and reaches a choice among 
the alternative models ensuring the balance between the size of the model (i.e., the number of parameters) and the 
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residues or error representation size. Heuristically, the smaller and more complex representation format is preferred 
for a given estimation. 

1.2.  The aim of the study   
In most of the studies conducted in robotics, the interaction of the created system with the environment is required. In 
particular, there is a great need for feedback from the environment when it comes to mobility. Sensing the external 
environment, as well, happens through the interpretation of the data from various sensors.  
The triggering effect here is the problem of combining geometric environmental definitions from a number of various 
perceptual sources. The ability of a sensor to extract definitions from the environment is, in a sense, the duality of the 
environmental modeling problem. In the most general sense, a sensor includes a mechanism for extracting or 
configuring geometric descriptions of the environment, defined by the observed information, accordingly to a 
designated environment model. The aspect from which, the relationship between sensor measurements and 
environmental descriptions of the robot is essentially important is: The ability to robustly modeling the environment, 
and the processing of object descriptions involve a mechanism to compare and combine sensor observations.  
Various studies and applications reviewed within the scope of multi-sensor data fusion methods indicate that 
symbolic approaches are gaining importance in addition to numerical methods that are often used in perceiving the 
environment. Studies can be grouped under the headings of Kalman and Bayes techniques, which are numerical 
methods, Dempster-Shafer method, one of the logic approaches, and random calculations. Qualitative approaches are 
morely specialized as artificial intelligence and expert systems. Reeve deals with model-based parameter estimation 
for noisy processes when process models are incomplete or uncertain.  
The underlying representation of the models is qualitative in terms of interval arithmetics, qualitative inference, and 
qualitative physics that are derived from the Artificial Intelligence literature. Nakauchi and Mori [18] implemented 
Emergent Behavior-Based Architecture (EBBA) as a new architecture to build intelligent robots using behavioral 
modules.  

The explicit behavior of the system can be controlled by a planner, and a sensor datum is combined within the 
behavior models level. The bits of information detected by the sensors are linked to the movements in each 
behavioral module, such that each behavioral module represents rough and raw sensor data. Maeyama, Ishikawa, and 
Yulaf suggested an accurate and robust dead reckoning system through odometry, gyroscope fusion, and filtering.  
The presented dead reckoning algorithm can minimize the error effect of the road surface, calculate the reverse 
deviation of the gyroscope, and give a warning in case of any sensor error. It is ensured that good results be obtained 
in the outdoor environment as well as the indoor environment. Kang, Luo, Hashimoto, and Harashima suggested two 
methods to improve the location approximation of the dead reckoning navigation method. One method is the random 
approach using Bayes' rule, and the other is the matching method, using the least-squares technique. Both approaches 
use features of the surrounding object, such as vertices and edges, instead of landmarks. It has been proved that errors 
do not pile up and an accurate mobile robot location can be estimated. As for Thomopoulos, he explains the sensor 
distinctiveness issue in designing a fusion system that assures the post-fusion performance improvement, apart from 
what is acceptable in processing the data received from a single sensor. Maeyama, Ohya, Yuta presented a 
positioning method for the mobile robot to navigate in the outdoor environment by implementing data fusion with the 
data from a tree detecting sensor through sonar and image support. 

1.3. What is data fusion?  
When looked at the literature, the word 'data fusion' also includes various descriptions such as 'multisensor fusion', 
'multisensor data fusion', 'sensor fusion', 'sensor data fusion', 'information fusion', 'trace fusion', 'observation 
synthesis'. Additionally, expressions such as 'blending', 'combination', 'synergy', 'completion and aggregation', 'sensor 
management', 'sensor coordination', 'sensor planning and control' refer to the same concept as fusion. Looking at the 
literature, it is seen that various explicit descriptions are made to define data fusion. According to Klein; data 
merging, which is specified as a multi-level, multi-faceted method, is a process of automatic detection, setup, 
associating the variables, reaching a conclusion, and merging the datum with the information from various sources. 
According to Weisstein; it is also defined as extracting and combining the desired information from the data obtained 
by the operation of two or more sensors or a sensor in two or more forms. According to Waltz, Llinas, and Hall; it is 
the combination of information from multiple sensors, to draw conclusions about physical events, movements or 
situations, in line with current technologies. In terms of robotic application, according to Richardson and Marsh; is 
the estimating the gain of the observed system by generating the best-state vectors through the data from the multi-
sensors. According to McKendall and Mintz, in identifying the parameters exactly, it is the problem of designing a 
single measurement model of parameters by combining multiple measurement values from sensors. According to Luo 
and Kay, it is the process of creating a single layout that will represent the system in every case, by combining 
information from different sources. Data fusion is essentially an information integration problem. This method, by 
combining data from multiple sensors, ensures better analysis and better decisions for the relevant situation than by 
using a single sensor. The critical problem in data fusion is that the data are analyzed using complex algorithms and 
parallel processors as the final result of the problem, as well as collecting the data from sensors or applying them to 
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complex structures. Another important point here is that the sensor data, which is processed at first, is released into 
the decision system timely and appropriately. 
 
2.1. Sensor Fusıon Methods In Wearable Mobile Robots  

We can review fusion methods in two ways, such that; 
I. Single Method Sensor fusion,  
II. Multi-Method Sensor fusion.  
  
2.1.1. Sıngle sensor fusıon method  

This method aims to achieve Electromyography (EMG) or electrical brain activity measurements on wearable robots. 
The method is used in Inertial Motion Sensors (IMS), pressure sensors, and mechanical sensors. For example, the 
prosthetic leg sensors produced for humans. 

2.1.2.  Multı-sensor fusion method  

This section explains the implementation of both numerical and symbolic approaches to data fusion. The benefits of 
each one are being reviewed, and combination layouts are being suggested for both.  

3. NUMERICAL METHODS FOR MULTI-SENSOR FUSION  
Numerical methods used in Multi-Sensor Fusion are based on the idea that the information received from sensors can 
only be numerically described. After this scaling, parametric methods can be used to describe and transfer data, and 
theory-based statistics and qualitative decision-making methods can be used in a large spectrum for information 
combination. Though some non-linear methods are also recently used, the quantitative techniques mostly use linear 
decision-making systems (such as the Extended Kalman Filter [EKF]) to process and combine the  information.  
The basic advantages of quantitative fusion techniques are: 
• These techniques use numerical and parametric descriptions to define events and objects in a common language, 
which is formed by common numerical geometry and physics rules, 
• These techniques can be used to design a homogeneous pattern by modeling the features and information of 
sensors, 
• Well-understood statistical testing and parameter computing systems can be utilized to test and combine the 
information, 
• These techniques use precise, deterministic performance criteria, defining the priority of numerical techniques, 
capabilities, and constraints.  

The mechanism behind most numerical techniques is the linear decision-making norm. The linear decision-making 
norm stipulates a decision (or calculation) based on linear observation combinations. Both the Kalman filter and 
Bayes rule are linear decision-making norms. Even nonlinear computational models (such as the nonlinear motion of 
an object into space) can be linearized and combined with a linear decision norm.  
The extended Kalman filter and iterative Bayesian methods can be given as examples for this. 
A simple apparatus includes a simple linear model of the relevant parameters in the form of a time-invariant discrete-
time state transition equation:  

 

x(k +1) = Fx(k) + Gu(k) + v(k)                                                                                                                                      (1) 

 

Such that, x(k) represents the values of the parameters used in the approximate calculation at the time of k; u(k), the 
input (or control) vector; v(k), additional noise caused by the motion; G, the input transition matrix; F, the state 
transition matrix and x(k+1) is the parameter vector in the step of k+1 shown below. Parameters can be the layout 
parameters of an object, or they can be parameters that define a particular geometric structure in question.  
If these parameter vector measurements are considered to be made according to a linear time-invariant equation:  

 

z(k + l) = Hx(k + l) + w(k + l)                                                                                                                                       (2) 

 

Here, z(k+1) represents the measurement at the time of k+1; x(k+1), the parameter vector at the time of k+1; H, the 
measurement matrix (or sensor model); and w(k+1) is an additional measurement noise. The measurements 
performed can be a simple subset of the parameters or themselves are the entire parameter vector.  
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The Kalman filter algorithm offers a recursive method to find the best approximation [x{k + l|& + l)] of the parameter 
vector [x(k+1)],  in accordance with the previous best-approximation [x(k\ k)] and the new measurement value 
[z(k+1)]. The algorithm includes a classic “forecast-measurement-update” cycle. 
Forecast (estimation) of the parameter vector:  

 

x(k +l|jfc) = Fx(k\k) + Gu(k)                                                                                                                                         (3) 

 

Update of the parameter vector:  

 

x(k + \\k +1) = x(k +1|&) + w{z(k +1) - Hx(k + 1|A))                                                                                                  (4)  
W: Kalman Gain Matrix 

 

The basic linear algorithm performs some predictions about the measurement structure and process noise. 
But experimentation has shown that these assumptions can noticeably change before the algorithm fails.  
The linear algorithm can almost easily be extended such that it can be applied to nonlinear systems as well (this can 
be deemed a chance since most of the systems involved are not linear). The non-linear algorithm offers a non-linear 
model for transition and measurement of the parameter:  

 

x(k + Y) = f{x(k),u(k'))+v(k)                                                                                                                                         (5) 
z(k + \) = h(x{k + \))+w(k + \)                                                                                                                                       (6) 

 

These models are linearized through successful predictions, and an equivalent linear system model is constructed that 
can be used in a linear forecast-measurement-update cycle, as follows. 
  
Forecast (estimation) of the parameter vector:  
x(k +1| k) = f{x{k\ k), ip))                                                                                                                                             (7) 

 

Update of the parameter vector:  

 

x{k +1| k +1) = x{k +1|£) + w(k +1 )[z(& +1) - lix{k +1|£))]                                                                                       (8) 
 
 
Dy{k +1) = (z{k +1) - Hx(k + P))^1 {k + \)(z{k +1) - Hx(k +\\k))T                                                                             (9) 

Here, S_1(k+1) is a normalization matrix based on the relative reliability in the measurement.  

CONCLUSION 
In this paper, we introduce the system developed in the majority of studies in robotics is necessary to interact with the 
environment. In particular, mobility feedback from the environment to the case is greatly needed data from various 
sensors to detect the external environment would be the meaning. It escapes leaving the function of the fusion 
method, the structure and function of the sensors used on several methods, for example using a structure made what 
considered were discussed. 
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Abstract 

In this paper, we have examined and apply the 'Smart House' model which makes our current life safer 
and more practical. After theoric information about the smart house is provided, our intelligent home 
system is designed and remote controlled. Besides, sensor technologies are used in smart home systems 
and mobile control robots are also included.  

Various sensors and electrical components are used for our smart home model, remote controlled was 
programmed with c # and android application. From the signals from the HC-06 Bluetooth Module, 
android and c # applications is provided communication.  

By the interface of Android application smart home‘s lights is turned on-off, and humidity of garden, the 
temperature of house, smoke or fire in smart home is detected and is seen easily.  

In addition, we can see the same applications and state control on the desktop computer with the c # 
program. Also, the garden lights of house is spontaneously lighted on as the daylight diminishes. The 
light system in front of the door is activated when a moving object approaches the house door. The 
entrance to our home is encrypted. 

Keywords: C#, smart home  system, bluetooth modul sensors. 

1. INTRODUCTION 
The smart home offers its residents a life that makes things easier for them and is safer, more comfortable, 
and more thrifty. smart home ensures control of all your electrically powered devices through existing 
electrical cables. a smart home is supposed to intelligently control situations such as temperature, humidity, 
light, fire, and other situations in its environment and offer solutions to these situations. within the concept of 
a smart home, an opportunity for users to have complete control of all electrical appliances in the house is 
ensured. 

 

In the first part of our study, related to the smart home system, a research on home technologies, wsn systems, 
and service robots took place. ınformation about creating a smart home environment for service robots, based 
on rfıd and sensor networks, and energy consumption reduction based on stm32f407 microcontroller in home 
automation has been presented. 

In the second part of our section, the historical development of our smart home is mentioned. despite the 
limited technology in the early 1900s, vacuum-based cleaners, which ran first on engine power and then on 
electricity, took their place in homes in a short time. remotely controlled home devices, automated lightings 
and thermostats, timing-based devices, and the ability of these devices to give you feedback via sms, e-mail, 
etc., have become very simple routines for today's smart homes. 

in the third part, we touched on the sensor types used in our project, controlling our smart home via desktop 
and smartphone, and how we applied our project. in our study, arduino mega 2560 was utilized for 
controlling the events, such as light, alarm, smoke, flame, soil moisture, room temperature and humidity, 
parking lot control, motion detector, in the smart home system. the control of this system, at the same time, is 
also fulfilled via c # and android. we control the lamps and fan systems of our smart home system via c# and 
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android, monitor the heat, temperature, and humidity level on the screen, and provide remote control of our 
home.. 

1.1. What is Smart Home? 
Controlling all the equipment, we use in the places where we live, together from a single center, makes life 
easier. The homes where we are offered many details through automation are called smart homes. A smart 
home is the home that provides its user with comfort, security, and usage costs savings. This scope is covered 
in a wide range of spectrum, from the automation of standard equipment to the creation of energy and clean 
water supply needed for the house itself.  

1.2. Sensor Technology for Smart Homes 
A smart home is a residence equipped with technology that monitors the residents and provides them with 
proactive services. It has recently been promoted as a potential solution to support the disabled and elderly 
adults to live independently and disburden the family day care professionals and healthcare providers. One of 
the most substantial supporting features of a smart home is its ability to monitor the daily living activities and 
the safety of residents and detect changes in their daily routines. Through the invention of low-cost/low-
power sensors, radios, and embedded processors, the existing smart homes have been equipped morely with 
networked sensors that enable collaboratively processing and interception of collected data on resident 
behaviors, mostly the casual situations at home. This article reviews the sensor technology used in smart 
homes with a focus on direct environmental sensing and infrastructure-mediated sensing. The article also 
discusses the challenges and opportunities from clinical, technical, and ethical perspectives, as well as 
revealing the fortes and limitations of various sensor technologies. The sensor technologies for smart homes 
are suggested to meet the actual needs of all stakeholders, that is to say, the end-users, including their 
families, care service providers, doctors, and therapists. The presence of further evidence on the suitability, 
practicality, and cost-benefit analysis of sensor technologies for smart homes suggests the idea that it is 
essential to embed these sensors widely into real-world residential settings and successfully integrate them 
into daily life and healthcare services. 

1.3. Materials and Methods 
Three types of sensor technologies, including wearable devices where sensors are worn on by residents, direct 
peripherals where sensors are distributed in the environment, and infrastructure-mediated systems where 
sensors are installed in an existing home infrastructure, have proved to have the ability to sort out the 
challenges of sensing the human activities in a smart home. 

Appliances worn by residents can be embedded in clothing, glasses, shoes, and wristwatches or placed 
directly on the body [10,11]. They track the traits that describe a person's physiological state or movement. 
For example, they are widely used for event recognition, including wearable accelerometers for fall detection 
[12] and wearable RFID (radio frequency identification) readers to detect interaction with tagged objects [13]. 
Direct peripherals usually consist of a sensor fusion and an inter-related sensor network (wired or wireless) to 
transmit data to a central monitoring system where sensor fusion and activity inference takes place [8].  

2. EVENT-CENTERED COMPUTING MIDDLEWARE SOFTWARE-OPERATED 
PERSONAL MAID 

Sensor data from daily objects are received and processed within the object manager, a software component 
of an event-centric computing middleware described in [37] (See Figure 3). Within the context of this article, 
we will focus on the object manager only. This component maintains the real-time model of all daily objects 
present in the user's environment. Such information has been shown to be important for monitoring the user's 
status and activities by our previous study [25, 39], and additionally, in our present study, we intend to test 
the efficiency of robot services on distributed multimodal interaction. 

2.1. Application of Smart Home Design 
In this study, Arduino Mega 2560 was utilized for controlling the events, such as light, alarm, smoke, flame, 
soil moisture, room temperature, and moisture, within the smart home system. A functional system that can 
be controlled with this microcontroller through C # and Android was designed. 

In the study, some applications used in smart homes have been tested on a model house. We have designed 
some features such as automatic and manual air conditioning when the temperature rises in the model house, 
a sensor detecting temperature and humidity in the room, garden lights turning on automatically at dark 
through LDR sensor, lamps being turned on and off with hand movements in the house through the clap 
sensor, as well as a system that notifies of the dangers that may happen in the house through smoke and flame 
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sensors, the need for irrigation of our garden with the help of a soil moisture sensor, informs whether our 
parking lot is empty, and has a password-protected door. The control of this system is ensured via C # and 
Android as well. 

 

 
Figure 1. Android input screen 

The smart home project designed and applied consists of three parts. 

3. THE ARDUINO MICROCONTROLLER AND THE SENSORS 

3.1. Arduino Mega 2560 Microcontroller 
Arduino Mega 2560 has 54 digital input/output pins. 15 of them can be used as PWM (Pulse-width 
modulation) outputs. It also has 16 analog inputs, 4 UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter, 
hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, USB connection, the power jack (2.1mm), ICSP (In-
circuit serial programming) header, and reset button. 

 
Figure 2. Android Control Panel Screen 

3.2. Nokia 5110 LCD Display 
Among the display brands, Nokia is quite a popular one. This is because it is a graphic LCD (Liquid Crystal 
Display) display with 84x84 resolution. Commonly, it is known as the 5110 display. Due to widely being 
used in many applications, its examples are available in abundance on the internet. Thanks to its serial 
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interface, it does not require much data cable. Thus, we can use less number of the input and output pins of 
our microcontroller. It has a very low energy consumption of approximately 200uA. 

 
Figure 3. C# Climate Control Screen 

3.3. LDR 
Photoresistors are the resistors whose value changes depending on the light. The light intensity falling on the 
LDR (light-dependent resistor) is inversely proportional to the resistance value of the LDR. In other words, 
an increase in light intensity causes a decrease in the resistance value, while a decrease in light intensity 
causes an increase in the resistance value. LDR shows the same characteristics in AC and DC. LDR is a 
sensor that can be used simply in robot projects and automation that require light control. 

3.4. DHT11 Humidity and Temperature Sensor 
The DHT11 temperature and humidity sensor is an advanced sensor module that outputs a calibrated digital 
signal. It is highly reliable and stable in long-term operations. It has an 8-bit microprocessor, giving fast and 
high-quality responses. This module, measuring temperatures between 0 and 50°C with an accuracy of +/- 
2°C, measures humidity between 20-90% RH with an accuracy of +/- 5% RH. 

3.5. Remote Control Android Application 
Android is an operating system using the Linux kernel. It is being modified by Google, the Open Handset 
Alliance, and the free software communities. Designed basically for touchscreens, Android is also popular 
among high-end devices seeking low-cost and customizable operating systems. Though at first it only 
covered tablets and smartphones, today it has also been started to be used in various devices such as 
televisions, cars, game consoles, digital cameras, and watches.  The Android software, providing extensive 
opportunities for application development, also enables us to access the opportunities required for the control 
of smart homes. 

The initial booting image of the Android application is as shown in the figure. 

3.6. C# Software Solutions in Smart Home Automation Systems 
Smart home automation systems require a remote control. This part introduces the desktop software in the C# 
language. If we have a look at the C# ((pronounced as "C sharp) language, it is a new-generation 
programming language developed by Microsoft. It is also one of the languages developed by Microsoft for 
.NET Technology. 

Although it was developed by Microsoft, it was standardized under ECMA and ISO. It emulates Java as an 
example in many areas, and C# has a code structure similar to C and C++ code syntax as Java does. It is 
necessary to have a compatible library and interpreter on computers, running the programs which have been 
written to use .NET libraries. This can be the .Net Framework of Microsoft or any library or interpreter that 
conforms to ECMA standards. Examples of other widely used libraries are Portable.Net and Mono. C# and 
.NET are among the intermediate programming languages. In other words, it is on par with both machine 
language and human perception. The expression "intermediate" here does not indicate the power of the 
language, but the proximity between machine language and colloquial language. For example, if we say that 
Visual Basic .NET (VB.NET) is a high-level language, it means the language is written close to the way 
people speak in daily life.  
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4. CONCLUSION  
Despite the increasing number of attempts in the smart home sector, there are still some challenges in the 
clinical, technical and ethical aspects of sensor technology for smart homes. For a ubiquitous computing 
study, results of a real distribution of WSN (Wireless Sensor Network) in a living laboratory environment are 
demonstrated. State changes in everyday objects existing in the user's environment were detected by a full 
sensitivity value of 91.2% and a total recall value of 98.8%. Signal strength measurements were also proved 
to be acceptable within 97.5% of the time measured at 8 different locations in the environment. The 
transmission/reception range, judged with the wall barriers, common in a home environment, is also 
promising. And finally, we also discussed some of the non-functional requirements imposed on the issues. 
We explained the architecture and implementation of an intelligent environment with WSN and service robot. 
The home server functions as a smart collaborator between our mobile service robot and the environment. In 
order to prove the feasibility of WSN and the service robot-assisted smart home environment, we developed 
the required devices to deliver reliable services, developed them, and implemented software for command and 
control. The aim of our project is to denote the usability of service robots in our daily life by creating a smart 
environment. This attempt is expected to ensure individuals focus on substantial tasks by freeing themselves 
from their uncomforting daily chores through the help of service robots. Future studies are expected to focus 
on improving the proposed business and contributing additional features to create a reliable smart home 
system. The experimental setup was a newly built house in an all-season geographic area. The results indicate 
that a similar solution can save up to 15% in energy consumption. In our future work, we plan to connect the 
system to the Internet and devise a way to interact directly with the solution through mobile applications. 
Thus, sensor data is stored in the cloud and certain actions take place based on different analyzes of the data. 
A model-based framework has been presented for the evolution of control strategies in smart building 
environments. Within the present state, the defined framework is partially actualized: While the definition of 
languages for the House Model, Control Model, the model conversions between these languages and FSPN 
were completed in the previous work, this article focuses on the Evolution Manager, so it's a work in 
progress. The upcoming future research efforts will be directed to (1) testing the evolution manager, (2) 
implementing the Monitor component, completing the implementation of the framework. The final 
assessment of the approach will be carried out first within a simulated environment, and then through real 
devices and devices. 
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Abstract 
Increasing the efficiency of internal combustion engines using fossil fuels also plays an important role in 
reaching the greenhouse gas emission values determined by international agreements due to global 
warming. One of the effective ways to increase combustion efficiency in internal combustion engines is to 
keep the in-cylinder temperature under control as much as possible. For this reason, it is desired that 
engines are cooled and reach the required high temperature only at the required time. The cooling system 
is very important for the strength of the engine parts. With the new system, the corrosive effect of the water 
used in the cooling system can be prevented. In addition, the development of a more sensitive cooling system 
can offer automotive manufacturers many opportunities to intervene in cylinder temperatures, which may 
even mean setting different parameters for engine performance. No negative conclusions have been reached 
regarding the use of refrigerants in internal combustion engines. 

Keywords: Cooling, internal combustion engines, refrigerants. 

İçten Yanmalı Motorların Soğutulmasında Soğutucu 
Kullanımının İncelenmesi 

Özet 
Küresel ısınmaya bağlı olarak uluslararası anlaşmalarla belirlenen sera gazı emisyon değerlerine ulaşma 
yolunda fosil yakıtları kullanan içten yanmalı motorların veriminin yükseltilmesi de önemli bir yer 
tutmaktadır. İçten yanmalı motorlarda yanma verimini yükseltmek için ise etkin yollardan birisi mümkün 
olduğunca silindir içi ısıyı kontrol altında tutmaktır. Bu sebeple motorlar soğutularak sadece gerekli 
zamanda gerekli yüksek ısıya ulaşması istenmektedir. Soğutma sistemi ise motor parçalarının mukavemeti 
için çok önemlidir. Yeni sistemle soğutma sisteminde kullanılan suyun parçaları aşındırma etkisi 
önlenebilir. Ayrıca daha hassas bir soğutma sisteminin geliştirilmesi, silindir sıcaklıklarına müdahale 
konusunda otomotiv üreticilerine birçok imkân sunabilir ki bu durum motor performansı için farklı 
parametreler oluşturmak anlamına bile gelebilir. Soğutucu akışkanların içten yanmalı motorlarda 
kullanılması konusunda herhangi bir olumsuz sonuca varılamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Soğutma, içten yanmalı motorlar, soğutucu akışkanlar. 

1. GİRİŞ 
İçten yanmalı motorlarda silindir içerisinde yakılan yakıtın enerjisi, birçok parçadan mekanik olarak aktarılarak 
tekerleklere iletilir. Böylece taşıtın hareketi sağlanır. Bu yanma reaksiyonu sonucunda ortaya çıkan 
karbondioksit ve eksik yanma sonucu ortaya çıkan karbonmonoksit, taşıtlardan kaynaklanan sera gazı 
emisyonlarının temel sebepleridir. Yakıtın daha verimli kullanılabilmesi, aynı enerjiyi elde etmek için daha az 
yakıt tüketimi anlamına geleceğinden, bu emisyonların azaltılmasına büyük bir katkı sağlayacağı açıktır. Dünya 
çapında sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik çabalar, 2015 Paris Anlaşması'ndan beri büyük talep 

                                                   
* Corresponding Author:. Tel.: +90 346-487-2317. 
E-posta adresi: tyuksel@cumhuriyet.edu.tr (T. Yüksel). 

253



IX. International Advanced Technologies Symposium                                                                          28-29 OCT 2021 

 

görmektedir. Fosil yakıtların ulaşım ve enerji sektörlerinde kullanılması, kayda değer ölçüde insan kaynaklı 
sera gazı emisyonu üretimine sebep olmaktadır [1]. Bugün yaydığımız sera gazı emisyonları ve çevre 
kirleticileri, dünya üzerinde uzun bir süre devam edecek olan etkilere sahiptir. Bu durum gelecek nesiller için 
yaşanabilir koşulların sağlanması ve güvence altına alınması için acil müdahaleyi gerektirmektedir. Sadece 
ulaşım sektörü, atmosferin ortalama sıcaklığını yükselterek dünyayı büyük bir tehdit altında bırakan küresel 
sera gazı emisyonlarının %14'ünü oluşturmaktadır [2]. Ulaşımdan kaynaklanan emisyonlar, AB'nin ise sera 
gazı emisyonlarının dörtte birini oluşturmaktadır. Avrupa Yeşil Anlaşması, AB'nin 2050 yılına kadar iklim 
açısından nötr olması ve sıfır kirlilik hedefine doğru çalışması için 1990 seviyelerine kıyasla ulaşımdan 
kaynaklanan sera gazı emisyonlarında %90'lık bir azalma çağrısında bulunmaktadır [3]. 

Uluslararası Enerji Ajansı’nın tahminlerine göre 2050 yılına kadar binek otomobillerin %58'i içten yanmalı 
motorları kullanmaya devam edecek ve bunların %85'i hibrit araçlar olacaktır. Hibrit motorlar, yüksek güç 
yoğunluğu ve yüksek enerji dönüşüm verimliliği için içten yanmalı motorların ve akülü elektrik motorlarının 
avantajlarından yararlanmaktadır. İçten yanmalı motorlar muhtemelen çok uzun bir süre dünyanın ulaşım 
filosunun ana akımı olacaktır. Yakıt ekonomisine ilişkin daha katı düzenlemelerle birlikte, dünya çapında daha 
verimli içten yanmalı motorlar geliştirilmektedir [4]. Fosil yakıt tüketen içten yanmalı motorlar, dünyada 
üretilen gücün kabaca dörtte birini üretmektedir. Otomobillerde yakıt enerjisinin %50'den fazlası atık ısı olarak 
dağılır. Egzoz ısısı ve ceket suyu ısısı, atık ısı geri kazanım uygulamaları için iyi adaylardır [5]. Geleceğin 
motor teknolojisinin itici gücü, kesinlikle yakıt tüketimi tasarrufu ile ilgili olan karbondioksit emisyonlarının 
azaltılması olacaktır. Kirletici emisyonlar ve sera gazları ile ilgili son düzenlemeler, teknolojinin gelişimiyle 
birlikte yakıt tüketimi ve motor verimliliği üzerinde ayrı bir ilgi oluşturmaktadır. Daha düşük üretim maliyeti 
ve karbondioksit emisyonlarının optimum bir şekilde sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle 
birkaç yıl veya on yıllar boyunca büyük ölçüde değişmeden kalan motor soğutma sisteminin revizyonuyla ilgili 
önemi üstlenmektedir [6]. 

Soğutma sistemleri alanında birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar soğutma sistemlerinin gelişime açık 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca soğutucu akışkanlar; buzdolabı, soğuk hava deposu, klima sistemleri gibi 
birçok soğutma sisteminde kullanılmaktadır. Bazı çalışmalarda ise içten yanmalı motorlarda atık ısı olarak 
ortaya çıkan enerjinin motora geri kazandırılmasıyla önemli kazanımlar elde edilmiştir. 

Esen [7], yaptığı çalışmada adsorbsiyonlu soğutma sistemlerinin geçmişi, çalışma prensibi ve sistemin içten 
yanmalı motorlara sahip taşıtlarda uygulanabilirliğini araştırmıştır. Adsorbsiyonlu soğutma sistemlerinin 
avantaj ve dezavantajlarını, buhar sıkıştırmalı sistemler ile karşılaştırmıştır. Adsorbsiyonlu sistemlerin, buhar 
sıkıştırmalı sistemlerle mukayese edildiğinde önemli bir avantaja sahip olduğu sonucuna varmıştır. Mekanik 
güç gerektirmeden atık ısı kaynakları ve diğer termal ısı kaynaklarının kullanılmasının ve soğutma etkisinin 
yaratılmasının, basit bir yapı olmasının ve kolay uyarlanabilir olmasının bu sistemlerin önemli üstünlükleri 
olduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan performans katsayısının adsorbsiyonlu sistemlerde düşük olmasının, 
kaçak sorunlarının yaşanmasının ve yüksek vakum teknolojisi gereksiniminin dezavantaj olduğu belirtilmiştir. 

Ayartürk vd. [8] geliştirdikleri öneride fan, fan motoru ve davlumbazı iptal ederek, 100 A alternatör yerine 90 
A alternatör kullanmıştır. Çıkarılan bu parçalar yerine de araç üzerinde turbo fan grubu, hortum ve kelepçeler 
ile hava yükseltici kullanmışlardır. Geliştirilmiş ve fiziksel olarak doğrulanmış araç prototipinin seri üretim 
şartları için maliyet ve ağırlık değerlerini hesapladıklarında, araç başına 600 g ağırlık azalması ve 5 Euro 
maliyet avantajlarını elde etmişlerdir. Ayrıca bu çalışmanın araç dış gürültü seviyesinde ve direksiyon 
titreşiminde de iyileştirme sağladığı görülmüştür. Altıner vd. [9] yaptıkları çalışmada, hafif ticari araç soğutma 
sisteminin bir parçası olan radyatör bağlantılarının radyatör dayanıklılığına etkilerini incelemiştir. Araç 
üzerinde radyatör yüzeyi sıcaklık dağılımı ve termal stres testleri uygulanmış, sonuçları paylaşılmıştır. Elde 
edilen sonuçlar ışığında radyatör gövde bağlantısının radyatör ömrüne önemli bir etkisinin olduğu 
belirlenmiştir. 

Kılınç vd. [10]  çalışmada, araç radyatörünün soğutma performansına, nanoakışkan kullanımının etkisini 
araştırmıştır. Su tabanlı akışkana hacimce %0.01 konsantrasyonda grafen eklenmiştir. Elde edilen grafen oksit 
(GO) ve grafen nanoribon (GNR) nanoakışkanları ile farklı akışkan giriş sıcaklıklarında ve farklı debilerde 
deneyler gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak; toplam ısı transferi katsayısında elde edilen artışlar araç 
radyatörlerinin ısı transferi performansını artırmakta olup aynı miktarda ısının daha küçük boyutlardaki araç 
radyatörleri ile sistemden atılabileceği anlamına gelmektedir. Bu durum araç soğutma sistemlerinde kullanılan 
oto radyatörlerin boyutlarının küçültülebileceği ve ağırlıklarının azaltılabileceği anlamına gelmektedir. Patel 
vd. [11], yaptıkları çalışmada, %1 CuO bazlı suyu soğutucu akışkan olarak kullanmış, ısı transferi 
performansının %92.71 değerinde yükseldiği sonucunu elde etmiştir. Ayrıca pompa gücünde, iletkenliğin ve 
viskozitenin de artışıyla %2.73 oranında artış görülmüş olup radyatör tüpü uzunluğunun %5.88 düşürülmesi ve 
%2 CuO bazlı su kullanılması durumunda ısı transfer performansının %82.34 oranında yükseltilebileceği 
belirtilmiştir. 

Kunt [12], yaptığı çalışmada içten yanmalı motorların atık ısılarının geri kazanımında kullanılan termoelektrik 
jeneratör modüllerinin yapısını, egzoz ve soğutma suyundan atılan ısının geri kazanımı konusunda yapılan 
uygulamaları ifade etmiştir. Varılan sonuca göre, araç üzerindeki termoelektrik jeneratör atık ısı geri kazanım 
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sistemlerinde üretilen elektrik enerjisi, motor devri, motor yükü, ateşleme avansı, püskürtme avansı, karışım 
oranı ve sıkıştırma oranına bağlı olarak değişmektedir. Atık ısının geri kazanımı amaçlı egzoz ve soğutma 
sisteminde kullanılan termoelektrik jeneratörlerin verimlerinin yükseltilmesi motorlu araçlarda 
kullanılabilirliğini daha da arttıracağını belirtmiştir. 

Mashadi vd. [13], giriş enerjisinin artışına odaklanarak, içten yanmalı motor soğutma sistemi ile düşük 
sıcaklıktaki Rankine çevrimi arasında kombinasyonun oluşturulduğu bir geri kazanım sistemi üzerine 
çalışmışlardır. Termodinamik analiz için 19 çalışma sıvısı incelenmiştir. En uygun sıvının amonyak olduğu 
sonucuna varılmıştır. Sonuçlar, 6 farklı araştırma sonucu ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucuna göre, 
düşük kütle akışına sahip olan önerilen sistem tarafından soğutma sisteminde mevcut enerjinin geri 
kazanılması, bu 6 çalışmaya göre çok daha yüksektir. Ge vd. [14], yüksek ve düşük sıcaklıklı olmak üzere iki 
Rankine çevriminden oluşan sistemi, içten yanmalı motor soğutma sistemine uyarlamak üzere bir çalışma 
yapmışlardır. Yüksek sıcaklık çevriminde siklopentan/siklohekzan veya benzin/tolün kullanılırken, düşük 
sıcaklık çevriminde R600a/R601a akışkanları kullanılmıştır. Elde edilen sonuca göre, 573,15-623,15 K egzoz 
gazı sıcaklığındaki saf çalışma akışkanlı bu sistemler karşılaştırıldığında, sistem güç çıkış oranının, yüksek 
sıcaklık çevrimi için %2.5–9 aralığında, düşük sıcaklık çevrimi için ise %1.4–4.3 olduğu görülmüştür. 

Chen vd. [15], çıkış gücü 300 kW olan gerçek gaz motorunun soğutma sisteminde amonyok-su karışımı 
kullanmıştır. Sistem simüle edilerek atık ısı miktarı hesaplanmış ve sistemin ısıl verimliliği %19.76, toplam 
çıkış gücü 92.68 kW olarak hesaplanmıştır. Sistemin ekserji verimi ise %33.69 olarak elde edilmiştir. 

Balakheli vd. [16], iki gaz motoru atık ısı için ısı eşanjörleri, elektrikli ve emmeli soğutma sistemi kullanmıştır. 
Enerji, çevre ve ekonomik açılardan farklı düzenlemelerdeki ısı sistemleri, güç sistemleri ve kombine 
soğutmayı incelemişlerdir. Çalışmada sıfır boyutlu tek bölge yöntemi kullanılmış ve deneysel verilerle 
doğrulanmıştır. Beş farklı düzenleme, benzer enerji talebinin sağlanması için geleneksel enerji tedarik 
sistemleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda birincil enerji tüketiminin %31 ve CO2 emisyonlarının %36 
azaltılabileceği belirtilmiştir. Diğer yandan bu düzenleme daha yüksek yakıt tüketimi ve daha uzun geri ödeme 
süresine sahip olduğu belirlenmiştir. 

2. İÇTEN YANMALI MOTORLARDA SOĞUTMA SİSTEMİ 
İçten yanmalı pistonlu motorlar, silindir içerisinde piston yardımıyla sıkıştırılan yakıt hava karışımının kıvılcım 
yardımıyla veya kendiliğinden tutuşması sonucunda açığa çıkan ısı enerjisini yine piston yardımıyla biyel 
koluna, biyel kolundan da krank miline ileterek mekanik enerjiye dönüştüren sistemlerdir. 

Motorlar çalışması süresince yaklaşık 2000oC’ye kadar ısınırlar. Bu ısı çok kısa bir süre içerisinde meydana 
gelmekte ve yanma odasına giren soğuk karışım dolayısıyla, bu ısı ortalama bir değere düşmektedir. Motorların 
kuramsal olarak en verimli ısısı motorların yapısına, yapacakları işlere göre 500-900oC arasında kabul 
edilmektedir. Bununla birlikte bu ortalama ısı bile motor parçalarının mekanik dayanımlarını azaltmaktadır 
[17]. İdeal çalışma koşulları açısından malzemenin ısıl ve mekanik dayanımı önemli bir husustur. Bu nedenle 
yanma sonucu açığa çıkan ısı enerjisinin bir kısmı soğutma donanımı aracılığıyla ortamdan uzaklaştırılmaktadır 
[18]. Motorda sadece yakıtın buharlaşması için çok az ısı enerjisine ihtiyaç vardır. Bunun dışında kalan ısı 
enerjisinin uzaklaştırılması gereklidir [19]. Motor soğutma sistemi, motorun optimum sıcaklıkta çalışmasını 
sağlamak için çok önemlidir [20]. Genel olarak benzinli motorlarda %33-39, dizel motorlarda %28-35 
oranındaki ısı enerjisi soğutma sistemi ile dışarı atılmaktadır [18]. 

Hava ile soğutma yöntemlerinde, sıcaklığın kontrol edilmesi gereken parçalar doğrudan hava ile temas 
halindedir. Bu parçalar, ısı iletim katsayısı yüksek malzemelerden seçilmektedir. Bu nedenle de alüminyum ve 
alaşımları kullanılmaktadır. Havanın daha etkin temas edebilmesi için parçanın dış kısımları kanatçıklarla 
donatılarak soğutma yüzeyleri genişletilmektedir [18]. 

 
Şekil. 1. Hava ile soğutmalı motor [21] 
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Hacmi büyük olan motorları hava ile soğutmanın imkânsız olması, bu motorların uzun süre boşta 
çalıştırılamaması, aşırı sıcak iklimlerde sık sık silindir kapaklarının yanmasına neden olması, motor hızına göre 
silindirlerin sıcaklığının değişmesi için motorun yağlanmasının iyi olmaması ve sıvı ile soğutmalı motorlara 
kıyasla bu tür motorların daha gürültülü çalışması hava ile soğutmanın dezavantajlarıdır [22]. 

Hacimleri büyük olan motorların soğutulmasında havanın doğrudan bölgeye sevki konusunda ciddi sorunlar 
yaşanmaktadır. Motor gücünün hacimle doğru orantılı bir şekilde arttığı da göz önüne alındığında soğutma 
performansını yükselten yeni düzeneklere ihtiyaç duyulması kaçınılmaz olmuştur. Bu düşünceden yola 
çıkılarak havanın en direkt yolla motorun en sıcak kısımlarına gönderilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 
Havanın taşınabilmesi için bir soğutma sıvısının aracı olmasına karar verilmiş, soğutma sıvısı olarak da su 
tercih edilmiştir [18]. 

Suyun içten yanmalı motorlarda soğutucu olarak kullanılmasının dezavantajları; donma noktasının yüksek 
olması, paslanma ve aşındırma etkisinin olması, silindir ceketlerinde kalıntı ve birikinti bırakması ve 
buharlaşma ile su kayıplarının olmasıdır. Motor soğutmasının dayandığı temel ilke, basınç altında tutulan suyun 
kaynama derecesini 100oC’den 115-130oC arasına yükseltmektir. Bu amaçla soğutma suyu devresi 0.98-1.4 bar 
basınca maruz bırakılır. Bu nedenle de günümüzde kullanılan su ile soğutma devreleri kapalı devre soğutma 
sistemi olarak adlandırılır [19]. 

 

 

 
Şekil. 2. Sıvı ile soğutmalı motor [23] 

 

Radyatör, su gömleklerinde ısınan suyu soğutup ve suyun depolanmasını sağlamaktadır. Radyatör peteklerinde 
özel olarak yapılmış su ve hava geçitleri vardır. Su geçitleri, radyatör üst ve alt depolarını birleştirirler. Hava 
geçitleri ise radyatörün önünden arkasına doğru açıktır [17]. 

Radyatörlerde su üstteki su deposundan girip, soğuyarak alttaki depodan çıkmaktadır. Alttaki depoda toplanan 
su, pompa ile su ceketlerine pompalanmaktadır [19]. Su ceketleri, silindir bloğu ve kapağının iç kısmında yer 
almakta ve soğutma suyunun kolay dolaşımını temin etmektedir [18]. Fan, radyatör peteğine hava akımı 
sağlayarak radyatördeki sıcak suyun soğumasını sağlamaktadır [17]. Termostat motor ile radyatör arasındaki 
su akışını motor sıcaklığına duyarlı olarak ayarlayan bir mekanizmadır [18]. Su pompası, suyun bütün soğutma 
donanımında dolaşımını sağlamaktadır. Su, son olarak radyatör üstündeki depoya taşınmakta, böylece su 
sirkülasyonu devam etmektedir [19].  

Suyun donma sıcaklığını aşağı çekerek sistemin kış koşullarında da rahat çalışmasını temin etmek için antifriz 
sıvıları kullanılmaktadır. Bilindiği gibi su 0oC’den itibaren donmaya başlar. Donma sırasında suyun yoğunluğu 
azalacağı için hacminde büyüme meydana gelecektir. Bu hacim büyümesi soğutma sistemi elemanları veya 
motor bloğu üzerinde çatlamalara yol açacaktır. Bu durumların yaşanmaması için soğutma suyunun içerisine 
sistemin kapasitesine göre antifriz eklenmektedir [18]. 
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Tablo 1. Su ile antifrizin karışım oranı ve koruma sıcaklığı [24]. 

Antifriz – Su Karışımı Koruma Sıcaklığı (oC) 

%10 Antifriz + %90 Saf Su -4 

%20 Antifriz + %80 Saf Su -9 

%30 Antifriz + %70 Saf Su -15 

%50 Antifriz + %50Saf Su -37 

%67 Antifriz + %33 Saf Su -55 

Sıvı ile soğutmanın dezavantajları; işletmede servis ve onarım masraflarının daha yüksek olması, sıcaklık 
değişimlerine çok hassas olmasıdır [22]. 

3. SOĞUTUCU AKIŞKANLAR 
Bir soğutma çevriminde ısının bir ortamdan alınıp başka bir ortama nakledilmesinde ara madde olarak 
yararlanılan soğutucu akışkanlar, ısı alışverişini genellikle sıvıdan buhar haline veya buhardan sıvı haline 
dönüşerek sağlamaktadırlar [25]. Soğutucu akışkanlar; CFC’ler (Kloroflorokarbon), HCFC’ler 
(Hidrokloroflorokarbonlar), HFC’ler (Hidroflorokarbon), HFO’lar (Hidrofloroolefin) ve doğal soğutucu 
akışkanlar olmak üzere 5 grup altında incelenebilir [26]. 

Soğutucu akışkanların çevresel etkilerini incelemek için kullanılan en önemli tanımlamalardan birisi GWP 
değeridir. Küresel ısınma potansiyeli anlamına gelen GWP değeri bir soğutucu akışkanın atmosfere salınması 
halinde bu soğutucu akışkanın küresel ısınmaya olan potansiyel etkisini gösteren bir sayıdır. 1 kg CO2’nin 100 
yıllık bir süre boyunca küresel ısınmaya olan etkisinin 1 kg soğutucu akışkan ile karşılaştırıldığı bağıl bir 
değerdir. Bir başka tanımlama ise ODP değeridir. Ozon tüketme potansiyeli anlamına gelen ODP değeri ise 
kimyasal bir maddenin ozon tabakası üzerindeki zararlı etkisini gösteren bir sayıdır. Bir soğutucu akışkanın 
etkisini aynı kütledeki R11’in etkisi ile karşılaştıran bağıl bir değerdir. Bu nedenle R11’in ODP değeri “1” 
olarak tanımlanmaktadır [27]. 

1987'de imzalanan ve çok uluslu bir anlaşma olan Montreal Protokolü, CFC'ler gibi kabul edilemez ölçüde 
ODP'ye sahip yaygın geleneksel soğutucu akışkanların kullanımını ortadan kaldırmıştır. Kişi başına kullanımı 
0.3 kilogramdan az, yani gelişmekte olan ülkeler, anlaşmanın daha yavaş bir kullanımdan kaldırma zaman 
çizelgesini öngören 5. maddesine bağlanmıştır. Montreal Protokolü, ODP maddelerinin %99'unu başarıyla 
sonlandırmıştır [28]. Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü kapsamında CFC ve 
HCFC'lerin zorunlu ve aşamalı olarak kaldırılmasıyla birlikte, sıfır ozon tüketme potansiyeline sahip HFC'ler 
alternatif olarak tanıtılmıştır. HCFC'ler gelişmiş ülkelerde aşamalı olarak kaldırılmıştır. Gelişmekte olan 
ülkelerde ise aşamalı olarak kaldırılmaktadır ve anlaşmaya göre 2030 yılına kadar kullanımı sonlandırılmalıdır 
[29]. 

Nispeten yüksek GWP değerlerine sahip olan HFC'lerin geniş ölçekte piyasaya sürülmesiyle, HFC'lerin 
büyümesi iklim değişikliği için bir endişe haline gelmiştir [29]. Montreal Protokolü'nde yapılan değişiklikler, 
0.4°C'ye kadar küresel ısınmayı önlemek için HFC'lerin %80'ini azaltmak amacıyla 2016 yılında Kigali, 
Ruanda'da imzalanmıştır. Bu indirimlerin, 5. madde dışındaki ülkeler için 2019'da ve 5. madde ülkelerinin iki 
grubu için 2024 ve 2028'den başlayarak üç farklı zaman çizelgesine göre devam etmesi öngörülmüştür [28]. Eş 
zamanlı olarak HCFC'lerin aşamalı olarak kaldırılması ve yüksek GWP değerlerine sahip olan HFC soğutucu 
akışkanlarının azaltılması, iklimlendirme ve soğutma sektörüne ek bir zorluk eklemiştir [29]. 

Avrupa ülkeleri 150-2500 arasındaki GWP değerlerine sahip soğutucu akışkanları 2022'ye kadar [30], Myhre 
vd. göre GWP değerleri 150'den küçük olan soğutucu akışkanları ise gelecekte oldukça uzun bir süre 
kullanabilecektir [31]. Çevre koruma açısından, yaygın olarak kullanılan HFC'lere alternatif adaylar olarak 
düşük GWP değerlerine sahip olan HFO ve HCFO'lara da büyük ilgi gösterilmiştir [32].Tablo 2’de bazı 
soğutucu akışkanların ODP ve GWP değerleri 5 grup halinde gösterilmektedir. 

Tablo 2. Bazı soğutucu akışkanların ODP ve GWP değerleri [26]. 

Soğutucu Akışkan Grubu Örnek Soğutucu Akışkanlar ODP GWP100 

CFC’ler R11, R12, R115… 0.6–1 4750-14400 

HCFC’ler R22, R141b, R124… 0.02–0.11 400-1800 

HFC’ler R407c, R32, R134a… 0 140-11700 

HFO’lar R1234yf, R1234ze, R1234yz… 0 0-12 

Doğal soğutucu akışkanlar CO2, Amonyak, Su, HC’ler 0 0 
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Soğutucu akışkan olarak içten yanmalı motorlarda kullanılan suyun donma noktasının yüksek olması, 
ülkemizde kış koşullarında donmasına sebep olabilmektedir. Bu sebeple suya antifriz eklenme zorunluluğuyla 
karşı karşıya kalınmıştır. Suyun sadece bu özelliğinden doğan bu sorun, soğutucu akışkanların çevreye olan 
etkilerinin yanında özelliklerinin de büyük önem arz ettiğini göstermektedir. Bu sebeple optimum koşulları 
sağlamak açısından her iki faktör de incelenmelidir. Aşağıdaki tabloda suyun ve bazı soğutucu akışkanların 
özelliklerinin bir bölümü gösterilmektedir. 

 

Tablo 3. Bazı soğutucu akışkanların özelliklerinin bir bölümü. 

Soğutucu 
Akışkan 

Kimyasal 
Formül 

Mol ağırlığı 
(g/mol) 

Donma (DN) veya Kaynama 
(KN) Noktası (oC) 

Isıl İletkenlik  
(5oC’de, W/mK) 

R152a CHF2CH3 3.9 [33] KN = -25 [33] 0,0126 [33] 

R22 CHClF2 86.468 [34] KN = -40,81 [35] 0.0911(10oC) [36] 

R290 C3H8 44.1 [36] KN= -42,2 [36] 0.101(10oC) [36] 

Su H2O 18.0148 [37] DN = 0, KN = 100 0.582(6.85oC) [37] 

4. SONUÇ 
İçten yanmalı motorlarda soğutma sistemi için su yerine soğutucu akışkanların kullanımında bir uygunsuzluk 
görülmemiştir. Soğutucu akışkanların oda sıcaklığında gaz halde bulunması, soğutma sisteminde bazı 
değişiklikler yapılmasını gerektirecektir. 

Bahsedildiği üzere suyun soğutma sisteminde kullanılmasının; donma noktasının yüksek olması, paslanma ve 
aşındırma etkisinin olması, silindir ceketlerinde kalıntı bırakması ve buharlaşma ile su kayıplarının olması gibi 
dezavantajları vardır. Bu sorunların bir kısmı bazı yöntemlerle çözülmüştür. Ancak su yerine soğutucu 
akışkanların kullanılması bu sorunları da ortadan kaldıracaktır. 

Bu konu üzerine yapılacak bir deney ise kesin sonuçları verecektir. Çünkü oluşturulacak deney düzeneğine 
bağlı olarak farklı sonuçlar almak mümkündür. Hem üretim maliyetlerini düşürecek hem de çevreye zarar 
vermeyecek yeni bir soğutma sistemi oluşturulabilmesi durumunda, suyun dezavantajlarının ortadan 
kaldırılabileceği açıktır.  

Ayrıca birçok soğutma sisteminde kullanılan soğutucu akışkanların içten yanmalı motorların soğutma 
sisteminde de kullanılabilmesi ve diğer soğutma sistemlerine benzerlik gösteren bir düzeneğin 
oluşturulabilmesi durumunda, servis ve bakım maliyetlerinin de düşeceği düşünülmektedir.  
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Abstract 
Wear is a major problem for internal combustion engines. The less the amount of wear on the engine 
parts, the higher the amount of performance obtained from the engine it will be. High engine 
performance is possible by keeping the friction-driven engine parts remain at the closest measurement to 
the first production values. However, it is not possible to prevent the wear problem. Therefore, in order to 
keep engine performance at high values, the issue of whether it is possible to delay the wear problem 
occurring in the engine parts or repair the wear in the running engine is a consideration that needs to be 
investigated. Engine overhaul operations are required to solve the wear problem. This process takes time 
and leads to financial difficulties. In order to delay the wear problem, wear-resistant materials can be 
used, as well as mixing some substances into engine oil is one of the techniques applied. With the study, it 
was investigated what kind of studies were done in terms of prolonging the life of the engine and its 
parts.At the same time, as a result of the studies carried out, both the reduction of time loss and its effect 
on reducing cost expenses and its effect on emission values in engines were also investigated. 

Keywords: Wear, engine revision, engine oil additives, internal combustion engine, surface coating 

 

Motor Parçalarının Daha Uzun Ömürlü Olmaları İçin Yapılmış 
Çalışmaların İncelenmesi 

Özet 
Aşınma, içten yanmalı motorlar için en önemli problemdir. Motor parçalarında aşınma miktarı ne kadar 
az olursa motordan elde edilen performans miktarı da o kadar yüksek olmaktadır. Motor performansının 
yüksek olması, sürtünerek çalışan motor parçalarının ilk imalat değerlerine en yakın ölçülerde kalması 
ile mümkündür. Ancak, aşınma probleminin önüne geçmek mümkün değildir. Dolayısı ile motor 
performansını yüksek değerlerde tutmak için motor parçalarında meydana gelen aşınmanın geciktirilmesi 
ya da çalışan motorda aşınmanın onarılabilmesinin mümkün olup-olmadığı konusu araştırılması gereken 
bir husustur. Aşınma ile oluşan problemleri gidermek için motor revizyon işlemlerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu işlem hem zaman almakta hem de maddi anlamda sıkıntılara yol açmaktadır. Aşınma 
problemini geciktirmek amacıyla aşınmaya dayanıklı malzemeler kullanılabildiği gibi motor yağı 
içerisine bazı maddeler karıştırılması da uygulanan tekniklerdendir. Yapılan çalışma ile motor ve 
parçalarının ömrünü uzatmak anlamında ne gibi çalışmaların yapıldığı araştırılmıştır. Aynı zamanda 
yapılmış olan çalışmalar neticesinde hem zaman kaybının azaltılması hem maliyet giderlerini düşürmeye 
olan etkisi hem de motorlarda emisyon değerlerine olan etkisi de araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Aşınma, motor revizyon, motor yağı katkıları, içten yanmalı motor, yüzey kaplama. 

 
1. GİRİŞ 
İçten yanmalı motorlar, insanlığa hizmet aşamasında önemli bir yerde bulunmaktadır. Teknolojinin 
ilerlemesine paralel olarak daha uzun ömürlü, daha yüksek güçlü ve daha düşük yakıt sarfiyatına sahip 
motorlar üretmek için yapılan bilimsel çalışmalar bu aşamada azımsanmayacak miktardadır. Günümüzde bu 
çalışmalardan en etkin olanı sürtünme ve aşınmaların en aza indirilmesi için uygun motor yağlaması, motor 
yağları, motor yağı katkı maddeleri ve uygun yüzey kaplama malzemeleri kullanılarak yakıt tüketiminin 
azaltılması yönündedir.  
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Genel olarak, yağlara istenen bazı özellikleri kazandırmak, mevcut özelliklerini geliştirmek, istenmeyen bazı 
özelliklerini yok etmek veya minimuma indirmek amacıyla ilave edilen maddelere katık (yağ katkı 
maddeleri) denir. Ham petrolün temizlenmesi ve işlenmesinden elde edilen yağlar günümüz şartlarında 
motorların çalışma şartlarına uygun yağlama özelliklerini karşılayamaz. Bu amaçla yağlara kimyasal 
maddelerin ilavesiyle yağlar geliştirilmekte ve özel çalışma şartları için gereken özellikler yağa 
kazandırılmaktadır. Yağ katkı maddelerinin bir kısmı yağların kimyasal yapısı, bir kısmı da fiziksel yapısı 
üzerinde etkili olmaktadır [1].  

İçten yanmalı motorlarda tribolojik kaplamaların kullanımı hızla artmaktadır. Böylece doğru yüzey kaplama 
malzemesiyle kaplanan parçaların kullanım ömrünün artmasıyla hem ekonomik olarak hem de performans 
olarak kazanç sağlanması amaçlanmaktadır. Hızlı gelişen teknolojiyle yüksek performanslı metal ve metal 
alaşımlara birçok alanda ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç duyulan bu alanlardan bir tanesinde de motorlar yer 
almaktadır. İçten yanmalı motorlarda çeşitli yöntemlerle yanma odası elemanları çeşitli farklı yüzey kaplama 
malzemeleri ile kaplanarak gerçekleştirilen çalışmalar önemli yer tutmaktadır. Aynı zamanda yağlama yağına 
katkı maddesi olarak Demir (Fe), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Bor (B), Zirkonyum (Zr) gibi maddeler ve türevleri 
katılarak yağın tribolojik değerlerinin iyileştirilmesi adına yapılan önemli çalışmalar bulunmaktadır. 

2. AŞINMA VE ÇEŞİTLERİ 
İçten yanmalı motorların daha uzun ömürlü olarak kullanılabilmeleri adına aşınma ile ilgili hususları iyi 
irdelemek gerekir. Dolayısı ile aşınmanın neler olduğu, nasıl geliştiği vb. hususları bilmekte fayda 
görülmektedir. 

Aşınma, bir yüzeyden diğer bir yüzeye malzeme transferi veya aşınma parçalarının oluşumu neticesinde 
ortaya çıkan malzeme kaybı olarak tanımlanabilir. Birbiriyle temas halinde olan malzeme yüzeyleri, oksit 
filmleri veya yağlayıcılar ile korunsa bile, mekanik yükler altında oksit tabakasının veya yağlamanın 
bozulması, iki yüzeyi birbiriyle doğrudan temasa sebebiyet verebilir. Bu temas malzemenin çalışma 
koşullarındaki ömrü veya performansını sınırlayarak aşınmaya neden olur [2]. Genel tanım olarak aşınma, 
birbiri ile temas halinde ve rölatif olarak hareket eden malzemelerin yüzeylerindeki oksit filmlerin veya 
yağlayıcıların, çalışması esnasında oluşan mekanik yüklemeler sonucu işlevlerinin bozulması nedeniyle 
birbiri ile direkt temas haline geçen yüzeylerden malzeme taşınması veya kaybıdır. Katı bir yüzeyin 
peküsyon, yani başka bir katı gövde tarafından dinamik temasa maruz bırakılması sonucu aşınma oluşur. 

Bir sistemde aşınmayı etkileyen beş önemli etken vardır. Bunlar; yük, hareket, sürtünme elemanları, ara 
madde ve ortam (çevre şartları)’dır. Aşınmanın gerçekleşebilmesi için bu beş unsurun bir araya gelmesi 
gerekir [3]. İçten yanmalı motorlarda meydana gelen farklı aşınma türleri bulunmaktadır. Bunlar; abrazif 
aşınma, adhezif aşınma, korozyon aşınması ve yorulma aşınmasıdır. 

2.1. Abrazif Aşınma 
Abrazif aşınma, sert partiküllerin yüzey içerisinde kalması sonucu uzun çentikler ve kıymıklar şeklinde 
malzeme kaybı ile oluşur. Diğer bir deyişle düzgün yüzey, üzerinde yapışık metalik partiküllerin bulunduğu 
ve düzenli uzun yarıkların oluşturduğu pürüzlü bir yüzey halini alır. Bu tip aşınma, kuvvet derecesine bağlı 
olarak yüzeyde taramalı, çizgisel sıyırma veya oluklar meydana gelmesi şeklinde tanımlanabilir.  

Abrazif aşınma geometrik olarak ikiye ayrılmaktadır. Sürtündükleri malzemeye göre daha sert olan 
partiküllerin yüzeyi çizmesi ile iki elemanlı abrazif aşınma; iki malzeme yüzeyi arasında serbest olarak 
hareket eden partiküllerin meydana getirdiği hasara üç elemanlı abrazif aşınma adı verilmektedir [4]. 

 
Şekil 1. a) İki elemanlı abrazif aşınma b) Üç elemanlı abrazif aşınma [5] 
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2.2 Adhezif Aşınma 
Yapışma aşınması olarak adlandırılan adhezif aşınması, bir metal yüzeyin bir başka metal yüzeyinde bağıl 
hareket sırasında, birbirine kaynaklanmış (veya yapışmış) yüzeydeki pürüzlerin kırılması sonucu ortaya çıkar. 
Uygulamada adhezif aşınma, özellikle metaller arasında kayma sürtünmesi nedeniyle meydana gelir ve 
aşınma parçaları yumuşak olan metalden kopar. Eğer iki metal aynı sertlikte ise, aşınma her iki yüzeyde de 
oluşur. Metaller arasındaki yağlamanın mükemmel olması, meydana gelen tribosistemin aşırı ısınmasının 
engellenmesi, temas eden malzeme yüzeylerinin parlak olması, yüzeye etki eden yükün azaltılması ve 
malzemenin sertliğinin arttırılması ile adhezif aşınma azaltılabilir [4]. 

 
Şekil 2. Adhezif aşınması [4] 

2.3 Korozyon Aşınması 
Metalik malzemeler içerdikleri alaşım elementlerinin miktarına bağlı olarak yüzeylerinde 0.1 mikron kadar 
doğal bir oksit tabakası bulundurur. Bu tabaka sayesinde korozif ortamlara karşı direnç gösterirler. Aşındırıcı 
ortam tarafından metal yüzeyine uygulanan tekrarlı darbeler esnasında yüzeyden malzeme ile beraber oksit 
tabakası da kalkar. Tekrarlı darbelerin sıklığından veya koruyucu tabakayı oluşturan elementin alaşım içinde 
zamanla tükenmesinden dolayı oksit tabakası tekrar şekillenmez duruma gelir. Korozyonun beraber geliştiği 
ve korozyonun aşınma hasarına katkıda bulunduğu bu olaya düşük sıcaklık korozyon aşınması denir. 

Yüksek korozyon aşınmasına; kimya, maden ve metalürji sektörleri, nükleer reaktörler, dizel motorlar ve 
birçok sanayi alanında karşılaşılır. Metalik malzemeler birçok uygulamada yüksek sıcaklıklarda korozif 
ortamlara maruz kalırlar ve malzemenin korozyon direnci bu ortamlardan etkilenir [6]. 

2.4 Yorulma Aşınması 
Yüksek basınç altında çalışan parçalarda fazla sayıda yük tekrarlarının ardından, ya yüzey altında gelişen 
çatlakların yüzeye doğru büyümesi ya da yüzeydeki çatlakların gelişip yüzey altındaki çatlaklarla birleşmesi 
sonucu yüzeyden malzeme parçacığının kopup ayrılması ile oluşan bir aşınma şeklidir. Yetersiz yağlama 
nedeni ile ortaya çıkan aşınma hasarlarından farklıdır. İyi yağlama şartlarında bile görülebilir. Bu aşınma türü 
en çok rulmanlı yataklarda, düz yataklarda ve dişlilerde meydana gelir. Hasar yüzeyde veya yüzeyin altında 
görülebilir. Fakat oyuklu bir yüzey oluşur. Malzemenin yüzeyindeki korozyon veya gövdesindeki meydana 
gelen oyuklar erken bozulmaya neden olabilir [7]. 

3. YÜZEY KAPLAMANIN AŞINMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
Sanayide genel olarak karşılaşılan aşınma çeşitleri; adhezyon, abrazyon, erozyon, titreşim ve kimyasal aşınma 
olarak sıralanabilir. İçten yanmalı motorlarda görülen aşınma çeşitleri ise adhezyon, abrazyon, korozyon ve 
yorulma aşınmalarıdır. Eyre ve arkadaşlarının, yaptıkları çalışmalarda bu aşınma türleri mikro fotoğraflarla 
açıklanmış ve bunların oluşum mekanizmaları anlatılarak özellikle segman ve silindir cidarı arasındaki ilişki 
tartışılmıştır [3, 8]. Aşınma mekanizmalarının bilinmesi neticesinde makine parçalarındaki aşınma olayının 
mümkün olduğunca geciktirilmesi, makine-malzeme ömrü açısından, bakım-onarım maliyeti açısından ve 
daha birçok yönden oldukça önemli bir durumdur. Bu hususta malzeme yüzeylerinin çeşitli malzemelerle 
kaplanması yöntemi çalışılan tekniklerden biridir. 

Aşınma olayını düşük değerlerde tutabilmek adına içten yanmalı motorlardaki silindir gömleklerinin yüzey 
malzemeleri için yeni malzeme araştırmalarına geçmişten günümüze sürekli geliştirilerek devam edilmiştir. 
Neale ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmalarda, motorlardaki aşınma ömrünü uzatmak amacıyla 
varolan krom kaplama prosesine modifikasyon ve yeni malzemeler ekleme arama çalışmalarında 
bulunulmuştur [9].  
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Borlama yöntemi de aşınma değerini en düşük değerlerde tutmak adına yapılmış çalışmalar arasında yerini 
almıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda bor ile kaplanan yüzeylerin endüstride geniş bir kullanım alanına 
sahip olduğu görülmüştür. Bor kullanılarak yapılan çalışmada, borla kaplanan yüzeyin mikro yapı ve 
mekaniksel özellikleri incelenerek borlamayla yapılan yüzey sertleştirme işlemi araştırılmış, bu metotla 
yapılan yüzey sertleştirme yöntemi diğer yüzey sertleştirme yöntemleriyle karşılaştırıldığında ise bor 
kullanılan malzemenin çok sert, sürtünme katsayısının düşük, yüksek sıcaklıklarda mukavemetli ve 
korozyona karşı dirençli bir kaplama yüzeyinin elde edilmesine [10] imkân verdiği anlaşılmıştır. 

Genellikle diş kaplama malzemesi olarak kullanılan zirkonyum, motorlarda yüzey kaplama malzemesi olarak 
da kullanılmaktadır. Gürbüz, 2013 yılında gerçekleştirdiği çalışmada dizel motorun elemanlarından piston ve 
supaplar zirkonyum ile kaplanmıştır. Kaplamalı ve normal motor deneyleri karşılaştığında test yakıtlarının 
kaplamalı motorlarda kullanılması ile elde edilen güç değerlerinin genel olarak normal motordaki değerlerden 
daha yüksek çıktığı görülmüştür. Bu durumun nedeni olarak motorun kaplanmasıyla beraber silindir 
içerisinde yanma odasında oluşan sıcaklıklardan daha çok faydalanılmasıdır. Bu sayede motor silindirlerinin 
dışına olan ısı transferinin azalması sağlanmıştır ve silindir içi basınçların artmasından dolayı ortalama efektif 
basınç ve moment değerlerinde artış olduğu tespit edilmiştir [11]. 

Yüzey kaplamada yaygın olarak tercih edilen bir diğer malzeme ise seramiktir. Hazar ve Öztürk, 2009 yılında 
yaptıkları çalışmada piston ve supapların seramiklerle kaplanması durumunda mikro yapı incelemesi ile 
mekanik özelliklerindeki değişmelerin tespitini araştırmışlardır. Çalışmada plazma sprey yöntemi ile seramik 
kaplama malzemesi piston üst yüzeyine ve supaplara uygulanmıştır. Ana malzemeler ve kaplanmış 
malzemeler ayrı ayrı optik ve elektron mikroskoplarında incelenmiştir. Yapılan çalışma neticesinde plazma 
spreyle gerçekleştirilen kaplamanın yüzey kalitesini ana malzemelere oranla büyük ölçüde koruduğu 
belirlenmiştir [12]. Gürbüz ve Gökkaya (2014) tarafından yapılan çalışmada, dizel motor yanma odası 
bileşenleri seramikle kaplanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda kaplama ile birlikte egzoz gazlarının zararlı 
emisyonlarında azalma olduğu, aynı zamanda yakıt sarfiyatında %11 oranında düşüş [13] meydana gelmiş 
olduğu tespit edilmiştir. 

4. MOTOR YAĞI KATKI MADDELERİNİN AŞINMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
Otomobil motorlarının daha yüksek güçlü ve aynı zamanda daha az yer kaplaması için devam eden eğilim, 
parça tasarımcılarına dikkate değer bir yük getirmektedir. Gelişmiş özellik elde etmek için, daha duyarlı 
tasarım öngörülerine gereksinim vardır. Bu, motorun ana sürtünen parçaları olan yataklar, supap mekanizması 
ve piston tertibatı için kesinlikle doğrudur.  
İçten yanmalı motorun, belirli tribolojik parçalarında daha iyi bir tasarım elde etmek için, fiziksel ve kimyasal 
mekanizmaların sorumlu olduğu yükleme kabiliyeti ve hata mekanizmalarının anlaşılması gereklidir. 
Dağılım, yağlama rejimleri üzerinde yoğunlaşmakta ve bu rejimler genelleştirilmiş bir şekilde ifade edilerek, 
daha sonra otomobil motoruyla ilişkilendirilmektedir.  
Yağlama, birbirine göre bağıl hareket eden iki yüzeyi, yüzeye zarar vermeden kolayca yüzeyden kopabilen 
bir sıvı filmi yardımı ile ayırmaktır. Temasta ve birbirine göre izafi harekette olan iki elemanın temas 
yüzeyleri arasında sürtünme ve buna bağlı olarak aşınma, sıcaklık artışı ve enerji kaybı meydana gelmektedir. 
Bu olayların etkisini azaltmak için, alınması gereken tedbirlerin başında yağlama gelir [14]. Yağlayıcının 
fiziksel ve kimyasal özellikleri ve katkı malzemelerinin önemi değişik yağlama şartlarında farklı oluğundan, 
kritik değişimlerin yapılması gerekmektedir [15]. 
Aşınma ve sürtünmeyi azaltmak için motor karter yağlarında değişik türde katkı maddeleri bulunmaktadır. 
Motor yağlarının performansı, sürtünmeyi azaltma, oksidasyon direnci, artık oluşumunu minimuma indirme, 
korozyon ve aşınma önleme kabiliyetleri ile değerlendirilmektedir. Motor yağı katkı maddeleri baz yağdaki 
mevcut özellikleri geliştirmek, arzu edilen özellikleri kazandırmak ve modern motorlarda gerekli olan 
spesifik özellikleri arttırmak için kullanılmaktadır. Gerekli olan bu performansları karşılamak için aşınma 
önleyici (AW), viskozite indeks (VI) arttırıcı, köpük önleyici, akma noktası düşürücü, temizleyici ve dağıtıcı, 
antioksidan, yüksek basınç (EP), pas önleyici, yatak korozyon inhibitörleri gibi çeşitli katkı maddeleri 
günümüzde motor yağlarına ilave edilmektedir [1]. 

Motor yağına karıştırılan geleneksel katıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

4.1 Sürtünme Önleyiciler 

Sürtünme önleyici katkı maddeleri, genellikle fiziksel adsorbsyonla yağ filmi mukavemetini arttırıp, 
sürtünmeyi azaltmaktadır. İlk önce bütün olarak metal yüzeyi adsorblayarak eş çalışan iki yüzeyi birbirinden 
ayırmaktadır. Genellikle yağ filmi ile yüzey pürüzlerindeki penetrasyonun çok şiddetli olmadığı yükleme 
hallerinde etkili olmaktadır. Sınır yağlama şartları altında, katkı maddesinin konsantrasyonunun artmasıyla 
sürtünme katsayısı azalmakta ve yüksek konsantrasyon oranlarında ise minimum bir sürtünme katsayısına 
yaklaşılmaktadır [16]. Sürtünme önleyici katkı maddeleri olarak; oksijen, nitrojen, molibden, sülfür ve bakır 
gibi birçok bileşik bulunmaktadır [17]. 
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4.2 Deterjanlar 

Deterjanlar, içten yanmalı motorları oluşturan çeşitli parçaları korumak için yanma olayı esnasında meydana 
gelen asidik bileşikleri nötr hale dönüştürme görevini üstlenmiştir. Motor karterindeki yağlarda deterjanların 
kullanılması sayesinde; is, oksidasyon ürünleri ve çamur gibi yağ içerisinde çözünmeyen yanma ürünlerini 
askıda tutmak, asitleri nötralize etmek, korozyon, pas ve ayrıca reçine tarzında tortu oluşumunu kontrol altına 
almak gibi görevler yerine getirilir [1]. Sülfonik asitlerin baryum ve kalsiyum tuzları, sentetik sülfonik asitler, 
çeşitli fenolik türevlerin tuzları, baryum, kükürt ve fosfor ihtiva eden polimerler deterjan katkı maddesi olarak 
%2-10 oranlarında motor yağlarında geniş ölçüde kullanılmaktadır [17]. Deterjanlar grubunda;  

- Sülfonatlar,  

- Fenatlar, Sülfürlenmiş Fenatlar ve Salisilatlar 

- Fosfatlar, Tiofosfatlar, Fosfonatlar ve Tiofosfonatlar 

bulunmaktadır. 

4.3 Dispersanlar 

Dispersanlar motor yağı içeriğinde en çok ele alınan katık maddesidir. Yağ içerisinde çözünebilen 
hidrokarbon kuyruklu polar gövde grubuna sahip olduklarından deterjanlara benzerler. Asidik ürünleri nötr 
hale dönüştürmek ve motor iç yüzeylerini temizlemek amacıyla deterjanlar görev yaparken, ürünlerin 
yanması neticesinde açığa çıkan ve yağ içerisinde çözünmeyen ürünleri dağıtma ve yayma olayı sınırlı 
kalmaktadır. Dispersanlar, yukarıda ifade edilen kirletici etkilerini en aza indirgeme görevini yerine 
getirmektedir. Dispersanlar, motor yağında bulunan çamur ve is partikülleri gibi kirleticileri dağıtma görevini 
yerine getirerek motor yağının rahat ve serbest bir şekilde akmasına olanak sağlamaktadırlar. Dispersanların 
dağıtma kabiliyetleri, motorun temiz olmasına yardımcı olmak ve bazı durumlarda da piston temizliğini 
korumaktır [1]. Mono-süksiminit bi-süksinimit ve süksinat esterleri gibi kimyasallar dispersan olarak 
kullanılmaktadır [17, 18]. 

4.4 Aşınma Önleyiciler 

Aşınmayı önlemek amacıyla özellikle güç olarak yüksek değere sahip motorlarda kullanılan motor yağlarında 
katkılara olan ihtiyaç daha fazla önemli hale gelmiş bulunmaktadır. Motor yataklarını korumak amacıyla 
kullanılan katıklar ekseriyetle az miktarda aşınma önleyici kabiliyete sahiptirler. Bu duruma ek olarak motor 
yağı içerisine dahil edilen çözünebilir halde sülfür-fosfor ve klor bileşikleri, aşınmayı önleme anlamında 
iyileştirme yapan katıklardır [1]. Bunların dışında bor maddesi de aşınmayı önleme anlamında katık olarak 
kullanılmaktadır. 

4.5 Antioksidanlar 

Motor yağları, hidrokarbonlardan meydana gelmektedir. Dolayısı ile yapılarındaki hidrokarbonlardan 
kaynaklı olarak oksidasyona duyarlıdırlar. Bu oksidasyon olayı kontrol edilemez ise yağın bozunması durumu 
söz konusu olmaktadır. Yağın viskozitesinin artmasına (kalınlaşmasına), çamurlaşmasına, yağda tortu 
oluşumuna, verniksel bir yapı oluşmasına, reçineleşmesine ve korozif asitlerin oluşmasına sebebiyet 
verilmektedir. Belirtilen sorunları engellemek adına antioksidanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Madensel 
(mineral) yağlar, birçok kullanım sahasında yeterli görülen sülfür ve azot bileşikler formunda doğal halde 
indirgeyicileri bünyesinde bulundururlar.  

Antioksidan bileşikler olarak; sülfür, fosfor ve nitrojen gibi bileşikleri içeren organik aminler, sülfitler, 
hidroksi sülfitler, fenoller gibi maddelerle birlikte çinko, kalay ve baryum gibi bileşikler de kullanılmaktadır 
[17]. 

4.6 Viskozite İndeks Arttırıcı Katıklar 

Yağların, viskozite ile sıcaklık ilişkisini azaltmak için yağlama yağının bünyesine viskozite indeksi olarak 
ifade edilen viskozite indeksi arttırıcı katıklar dahil edilir. Farklı mevsim koşullarında kullanabilmek 
amacıyla çok dereceli yağlar olarak belirtilen yağların hem motorların düşük sıcaklıklarda çalışmasına uygun 
olabilmesi ve ortam şartları itibarı ile uygun viskozite değerinin sağlanabilmesi hem de yüksek sıcaklık 
şartlarında motorları aşınmaya karşı koruması amacıyla yağa dahil edilmektedirler. Bu özellikleri 
sağlayabilmek için yağda çözünebilen polimerler kullanılmaktadır.  

Viskozite indeks geliştiriciler, polimerize edilmiş olefinler veya izoolefinler, bütil polimerler, selüloz 
esterleri, hidrojenli kauçuk gibi bileşiklerden meydana gelmektedir [17]. 

4.7 Akma Noktası Düşürücüler 

Düşük ortam sıcaklıklarında yağların akma kabiliyetleri önemlidir. Bu sıcaklık değerlerinde yağın bünyesinde 
yağın akıcılığını engelleyen vaks kristallerinin oluşma durumu söz konusu olmaktadır. Madensel esaslı yağlar 

264



IX. International Advanced Technologies Symposium                                                                          28-29 OCT 2021 

 

içerisindeki parafinik bileşenler düşük sıcaklık değerlerinde bu duruma yol açmaktadır. Akma noktası 
sıcaklığını düşüren katkılar, düşük sıcaklıklarda pompalama viskozitesine de faydalı olabilmektedir. 

Akma noktası düşürücü katkı maddeleri yüksek molekül ağırlıklı polimerlerdir ve vaks kristallerini modifiye 
ederek kristal büyümesini engellemiş olurlar. Başka bir deyişle, düşük sıcaklıklarda yağ akışını önleyen vaks 
kristal yapısının oluşumunu önlemektedirler. Yağın tipine bağlı olarak, donma noktası yaklaşık olarak 11oC 
ile 17oC düşürülebilir. Günümüzde yağların akma noktası -40 oC’ye kadar düşürülmüştür. Polimetakrilatlar ve 
polifümeratlar akma noktası düşürücü katkılarda kullanılan kimyasallardan bazılarıdır [16-18]. 

4.8 Köpük Önleyiciler 

Yağın etkinliğinin azalmaması için köpürmesinin en az seviyeye düşürülmesi hatta önlenmesi gereklidir.  
Motor yağlarında köpük oluşumu, yağ basıncında düşüşe ve dolayısıyla motorda hasar oluşumuna yol 
açabilir. Yağ kanallarında havanın sürüklenmesi ayrı bir problemdir. Yataklardaki yağ filminde kavitasyon 
oluşumuna ve çeşitli arızalara yol açabilir. Basit yağ yapısı için köpük önleyici gerekli olmayabilir. Bununla 
beraber, köpüklerin kararlılığı yağa daha fazla katkı eklendikçe artar. Bu nedenle köpük önleyici olarak 
dimetilsiloksan polimerleri, alkilmetakrilat polimerleri, alkilakrilat kopolimerleri kullanılmaktadır [15]. 
Köpük önleyici katkı maddeleri yağın köpürmemesi ve havadan kolayca ayrılması için kullanılmaktadır. Bu 
tip katkılar, köpük oluşumunu engellemek ve hava kabarcıklarının yağdan kolay ayrılmaları için yüzey 
tansiyonunu düşürmek suretiyle görev yapmaktadırlar. 

4.9 Aşırı Basınç (EP) Katıkları 

Aşırı basınç katık maddeleri, zor çalışma şartları altında çalışan metal yüzeyler arasında kaynama yapmayı ve 
tutunmayı önlemektedirler. EP katık maddeleri yük taşıma kapasitesini arttırmakta, sürtünmeyi azaltmakta, 
aşınmayı kontrol etmekte ve şiddetli yüzey bozulmalarını önlemektedir. EP katık maddelerinde genelde 
sülfür, fosfor, klor, organik fosfat bileşikleri kullanılmaktadır. Metal yüzeylerde kopma mukavemeti büyük 
ve kayma gerilmeleri düşük olan bir tabaka meydana getirilmektedir. Bu katık maddeleri metal ile çevre 
sıcaklığında reaksiyona girmezler ve dolayısıyla reaksiyon sıcaklığından önce tesirli değildirler. Metal 
yüzeylerle yüksek basınçtan dolayı çok yüksek sıcaklıklarda kimyasal reaksiyona girerek kayma mukavemeti 
düşük kurşun sülfür, demir klorür gibi tabakalar oluştururlar. Aşırı basınç katık maddeleri yüksek basınç 
koşulları altında metal yüzey ile kimyasal olarak reaksiyona giren organik sülfür, fosfor veya klorlu 
bileşikler, sülfür-fosfor ve sülfür-fosfor-boron bileşikleri içerirler [17]. 

4.10 Pas ve Korozyon Önleyiciler 

Motor parçalarının paslanmasını önlemek amacıyla yağ içerisine ilave edilen katık maddeleri polar organik 
bileşiklerdir. Bu bileşikler metal yüzeyle kimyasal reaksiyona girmeden film oluşturarak, metal yüzeyin su ve 
hava ile temasını kesmektedirler. Su buharı ve korozif ortamdaki asitlerin motor bileşenlerinin yüzeylerine 
zarar vermesi bu sayede önlenmiş olmaktadır. Korozyon, önemli motor bileşenlerinde sızıntıya yol açabilir ve 
kayan yüzeylerde aşınmayı hızlandırmaktadır. Yanma ürünlerinin özellikle oksit partiküllerinin yağın içine 
girmesi motorun her tarafında aşınma olmasına neden olmaktadır. Korozyon, asidik ürünlerin metal yüzeye 
erişmeden önce nötralize edilmesi ve korozif maddelerin yüzeye temas etmesini güçlü tutunma yeteneğine 
sahip pasifleştirici bir filmle önlenmesi gibi iki yöntemle en aza indirgenebilmektedir [18]. 

Yukarıda ifade edilen motor yağına karıştırılan geleneksel katıkların yanı sıra aşağıda görülen çalışmalarda da 
yağlama yağının özelliklerinde iyileşmeler üzerine araştırmalar yapılmıştır: 

İçten yanmalı motorların revizyona ihtiyaç duyulmadan kullanım ömürlerini uzatmak amacıyla yağlama yağı 
içerisine yapılan karışımlarla da sürtünmenin azaltılması veya aşınmanın geciktirilmesi üzerine 
gerçekleştirilen çalışmalar literatürde önemli bir yere sahiptir. Motorlarda yağlama ve kullanılan yağlama 
çeşidi motor ömrüne doğrudan etki etmektedir. Yağlama çeşitleri ile ilişkili fiziksel ve kimyasal hareketler 
hidrodinamik, elastohidrodinamik, karışık ve sınır yağlama şeklinde sıralanmaktadır. Bu anlamda Taylor 
1993 yılında, yağlama rejimlerini otomobil motorlarının ana tribolojik parçaları ile ilişkilendirmiştir [18]. 

İçten yanmalı motorlardaki sürtünen ana parçaların (piston tertibatı, supap mekanizması ve yatak yüzeyleri) 
tribolojik tasarımının önemi üzerinde verim, dayanıklılık ve emisyon parametrelerinin matematiksel 
modelleri araştırma konusu olmuştur. Bu durum üzerine 1998’de Taylor tarafından günün işletme şartlarına 
göre bazı motor parçaları incelenmiştir [19]. 2000 yılında ise Priest ve Taylor, içten yanmalı motorlardaki 
hareketli parçaların doğası incelenerek motor tribolojisinin yüzey topografyasının muhtemel meydana 
getirebileceği karmaşıklıklar gözden geçirilmiştir [20]. Macia‘n ve arkadaşları tarafından 2003 yılında, motor 
durum izlemesi için yağ analizlerinde daha kesin aşınma saptamalarını mümkün kılabilmek adına analitik bir 
yaklaşım geliştirilmiştir. İçten yanmalı motorlar için yağ analizlerine dayanarak genişletilmiş bakım programı 
geliştirilmesi [21] çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

A. Hernandez Battez ve arkadaşları tarafından 2008 yılında yapılan çalışmada, çinko oksit, bakır dioksit, 
zirkonyum oksit nano partiküllerinin yağlarda aşınma önleyici katkı olarak kullanılması ile farklı nano 
partiküllerin aşınma önleyici davranışları incelenmiştir. Aşınma önleyici özellikler tribometre ile ölçülmüş, 
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aşınan yüzeyler tarayıcı elektron mikroskobu ile gözlemlenmiştir. Tüm nano partiküllü süspansiyonların baz 
yağa kıyasla sürtünme ve aşınmada azalma sergilemiş olduğu anlaşılmıştır. Baz yağdaki nano partikül 
konsantrasyonunun yükselmesinin aşınma yüzeylerindeki tortuların artmasına yol açtığı belirlenmiştir [22]. 

Pereira ve arkadaşları (2005) tarafından yapılan çalışmada, ZDDP (çinko dialkil ditiofosfat) bozulma 
ürünlerinin aşınma önleyici film oluştururken, kimyasal ve mekanik tepkileri incelenmiştir. Bunun sonucunda 
Al-Si alaşımlarının yağlanması ile ilgili tribolojide yeni bir kavram sağlanmıştır. AFM topografi 
görüntüleme, EDX morfoloji haritalama, SEM haritalama, XANES, X-PEEM gibi tekniklerle yapılan 
incelemelerde, demir içermeyen hiperötektik Al-Si alaşımının ZDDP kullanılarak yağlanan yüzeyin kimyasal 
ve mekanik haritası çıkarılmıştır. ZDDP’nin yüksek derecede oksidasyon ve korozyon direnci sağlarken 
aşınma önleyici özelliği de bulunmaktadır. Aşınma izi genişliği ve aşınma izi derinliği sonuçları ZDDP‘nin 
yalnız kullanılan baz yağa göre aşınmayı dikkate değer bir şekilde azalttığını göstermiştir [23]. 

Gupta ve arkadaşlarının (2016) yaptıkları çalışmada, yağa eklenen katı katkı maddelerinin 
konsantrasyonlarının önemli bir özellik olduğunun belirtilmesi amacıyla hidrojene Hint yağının polietilen 
glikol (PEG200) türevi içerisine farklı konsantrasyonlarda indirgenmiş grafen oksit (rGO) katkı maddesi ilave 
edilmiştir. Testlerde 5-6 nm kalınlığa sahip rGO katkı maddesi kullanılmıştır. 0,5 cm/s doğrusal hız ve 500 
mN yük şartlarında yapılan testler sonucunda 0,2 mg/mL rGO katkı maddesi eklenmiş PEG200 yağının, baz 
yağa kıyasla çelik-çelik yüzeyler arasındaki sürtünmeyi %70, aşınmayı ise %50 oranında azalttığı 
görülmüştür. Böylece düşük konsantrasyonlardaki nanopartikül katkılarının kayganlıkta etkisiz olduğu, 
sürtünmenin ve aşınmanın düşük konsantrasyonlarda baz yağ tarafından domine edildiği görülmüştür. Tersine 
yüksek konsantrasyonlarda ise yağ tabakası içerisinde toplanan rGO nanopartiküllerinin bir katı gibi davranıp 
yağlamayı kötüleştirdiği belirtilmiştir [24]. 

5. SONUÇLAR 

Aşınma olayının iyi kavranılması durumunda, çözüme ulaşma adına daha doğru çalışmaların yapılabileceği 
noktasında yol gösterici olduğu anlaşılmıştır. Dolayısı ile içten yanmalı motor parçalarında kaplama 
yönteminin uygulanması veya motor yağına çeşitli maddelerin karıştırılması yöntemlerinin motor ömrü 
üzerinde önemli etkiye imkân sağladığı anlaşılmıştır. 

Motor parçalarında kullanılan yüzey kaplama malzemeleri ve motor yağına karıştırılan katkı maddeleri ile 
ilgili yapılmış çalışmalar, farklı yüzey kaplama malzemelerinin ve farklı motor yağı katkı maddelerinin 
kullanılması ile elde edilen sonuçlarda görüldüğü üzere geçmişten günümüze yapılan çalışmalar her zaman 
bir adım ötesine ışık tutmaktadır. 

Yüzey kaplama malzemeleri ile yapılan çalışmalar neticesinde malzeme yüzeylerinin iyileştirilmesi sayesinde 
aşınma olayının geciktirilmesine çalışılmıştır. Bor, krom, zirkonyum ve seramik gibi malzemelerinin 
kullanıldığı çalışmalarda görüldüğü üzere olumlu veriler elde edilmiştir. Bu anlamda motor ve malzemelerin 
ömrü uzatılarak hem maddi anlamda hem de daha az yakıt tüketimi anlamında çevreye verilebilecek 
zararların en aza indirilmesi açısından olumlu etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Motor yağına karıştırılan katkı maddeleri ile yapılan çalışmalar da elde edilen yağ filmi sayesinde sürtünme 
katsayısının düşürülmesiyle beraber aşınmaların azaltılarak ve geciktirilerek motor ve malzemelerin ömründe 
iyileştirilme sağlanmıştır. Çinko oksit, bakır dioksit, zirkonyum oksit, ZDDP (çinko dialkil ditiofosfat), 
grafen oksit (rGO) gibi malzemelerin kullanıldığı çalışmalarla motor yağına yapılan karışımlardan olumlu 
sonuçların elde edilebileceği görülmüştür. 
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Abstract 
The most common and largest renewable energy source in the world is solar energy. It is very important 
to convert solar energy into useful energy. Especially in medium and high temperature applications, 
parabolic trough solar collector systems are used intensively. Solar radiation is focused on a receiving 
tube by the parabolic concentrator, and then the thermal energy is transferred to the working fluid 
passing through the receiver tube, thereby achieving high temperatures. 

Nanofluids with high thermal conductivity are widely used as working fluids in solar panels. Nanofluids 
are used as heat transfer fluid, increasing the thermal efficiency of solar collectors. In industry, ethylene 
glycol and water are generally used as base fluids in nanofluids, and in this base fluid mostly 
nanoparticles of metals, typically copper, aluminum, potassium, silicon and their oxides, as well as 
carbon nanotubes are used. The main purpose of using nanoparticles in liquids is to improve their 
thermal properties. Nanoparticles are much more stable than larger particles such as microparticles and 
have more contact surfaces with fluid regions, and their high thermal conductivity coefficient makes 
nanofluids stand out. Due to the small size of the particles, corrosion and pressure loss are lower. 

In this study, the effect of using nanofluid as a heat transfer fluid in the receiver tube of a parabolic 
trough solar collector on thermal performance is investigated. By examining the heat transfer behavior 
and properties of different nanofluids used as heat transfer fluids, the effect of nanoparticle addition in 
different volume ratios on the efficiency of parabolic trough solar collector will be investigated. 

Keywords: Parabolic trough solar collector, nanofluids, solar collector, thermal performance. 

Parabolik Oluklu Güneş Kollektörü Sisteminde Nanoakışkan 
Uygulamalarının Araştırılması 
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Özet 
Dünyada var olan en yaygın ve en büyük yenilenebilir enerji kaynağı güneş enerjisidir. Güneş enerjisinin 
faydalı enerjiye dönüştürülebilmesi oldukça önem arz etmektedir. Özellikle orta ve yüksek sıcaklık 
uygulamalarında yoğun olarak parabolik oluklu güneş kollektörü sistemleri kullanılmaktadır. Güneş 
ışınımı parabolik yoğunlaştırıcı tarafından alıcı bir tüpe odaklanır ve ardından ısıl enerji alıcı tüp 
içinden geçen çalışma akışkanına aktarılarak böylelikle yüksek sıcaklıklar elde edilmektedir.  

Yüksek ısıl iletkenliğe sahip olan nanoakışkanlar güneş panellerinde çalışma akışkanları olarak yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Nanoakışkanlar ısı tranfreri akışkanı olarak kullanılarak güneş kollektörlerinin 
ısıl verimini arttırmaktadır. Endüstride yaygın olarak nanoakışkanlarda baz akışkan olarak genellikle 
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etilen glikol ve su kullanılmakta ve bu baz akışkanda çoğunlukla tipik olarak, bakır, alüminyum, 
potasyum, silikon ve bunların oksitlerini içeren metallerin nanopartikülleri ve ayrıca karbon nanotüpler 
kullanılmaktadır. Nanopartiküllerin sıvılarda kullanılmasının temel amacı, onların termal özelliklerini 
iyileştirmektir. Nanopartiküller, mikropartiküller gibi daha büyük partiküllerden çok daha kararlıdır ve 
akışkan bölgelerle daha fazla temas yüzeyine sahiptir ve yüksek ısıl iletkenlik katsayısına sahip olması 
nanoakışkanları öne çıkarmaktadır. Parçacıkların küçük boyutu nedeniyle korozyon ve basınç kaybı daha 
düşük olmaktadır. 

Bu çalışmada parabolik oluklu güneş kollektörünün alıcı borusu içinde ısı transferi akışkanı olarak 
nanoakışkan kullanılmasının ısıl performansa etkisi incelenmektedir. Isı transferi akışkanı olarak 
kullanılan farklı nanoakışkanların ısı transfer davranışları ve özellikleri incelenerek farklı hacim 
oranlarında nanopartikül ilavesinin parabolik oluklu güneş kollektörü verimine etkisi araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Parabolik oluklu güneş kollektörü, nanoakışkanlar, güneş kollektörü, ısıl 
performans. 

1. GİRİŞ 
Fosil enerjinin tükenmesi, çevre kirliliği, iklim değişikliği gibi çok sayıda küresel sorun giderek daha ciddi 
hale gelmekte ve temiz ve yenilenebilir enerji arzı için artan bir talebi teşvik etmektedir [1].  Bu sorunları 
kökünden söküp atmak için temiz, çevre dostu, sürdürülebilir ve uygun maliyetli alternatif enerji kaynakları 
bulmak gereklidir. Güneş, tüm dünyanın enerji gereksinimlerini karşılamak için fazlasıyla enerji sağlar [2].  

Güneş enerjisi yoğunlaştıcı sistemlerinde parabolik oluklu güneş kollektörleri yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Parabolik oluklu güneş kollektörü sisteminde güneş ışınımı parabolik yoğunlaştırıcı tarafından alıcı tüpe 
odaklanır ve ardından termal enerjinin alıcı tüpte geçen çalışma akışkanına aktarır. Genel olarak parabolik 
oluklu güneş kollektörleri yüzeyde meydana gelen güneş ışınımını emer ve ısıyı alıcı tüp içinden geçen ısı 
transfer akışkanına (HTF) aktarır. Böylelikle alıcı boru içerisinden ısı transfer akışkanı, alıcı tüpü geçer ve ısı 
akışlarından etkilenir.  

Alıcıda, soğurucu tüpte seçici kaplamaların uygulanması, türbülatörlerin kullanılması, ısı kaybının en aza 
indirilmesi ve nanoakışkanların HTF olarak kullanılması gibi koşullar benimsenerek ısı transferi arttırılır. 
Ayrıca, nanoakışkanların eklenmesi parabolik oluklu kollektörün (PTC) ısıl performansında önemli bir etkiye 
sahiptir. Nanopartiküllerin ışınım özelliği ve nanopartiküllerin eklenmesi nedeniyle baz akışkanın ısıl 
iletkenliğindeki artış, PTC'nin ısıl performansını arttırır [3].  

Tiwari ve arkadaşları, parabolik oluklu kollektörlerde (PTC) güneş kollektörünün soğurucu borusu içinde ısı 
transfer akışkanı (HTF) olarak nanoakışkan ve hibrit nanoakışkanların kullanılmasıyla termal ve optik 
özelliklerin geliştirilebileceğini ortaya koymaktadır [4].  

Ehyaei ve arkadaşları, parabolik oluklu güneş kollektöründe CuO ve Al2O3’ün farklı hacimsel oranlarına (%1, 
%3 ve %5) sahip iki baz akışkan (su ve termal yağ VP-1) nanopartiküller incelenmistir. Sayısal sonuçlar, 
suyun baz akışkan olarak kullanılmasının, yağdan daha iyi enerji ve ekserji verimliliğine sahip olduğunu 
göstermektedir. Baz akışkan olarak su kullanan PTC'nin yıllık ortalama enerji ve ekserji verimliliği (%10.81 
ve %9.44), baz akışkan olarak yağ kullanan PTC'ninkinden (%10.64 ve %9.07) daha yüksektir [5].   

Ghasemi ve arkadaşları, solar parabolik oluklu kollektörün alıcı borusu içindeki zorlanmış konveksiyon ısı 
transferli türbülanslı akışkan akışı sayısal olarak simüle etmişler.   Bu çalışmada çalışma akışkanı olarak 
CuO-su ve Al2O3-su nanoakışkanları kullanılmıştır.  Nanopartiküllerin hacim fraksiyonunun (ϕ) solar 
parabolik kollektörün ısıl performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sonuçlar, nanoakışkanın saf su ile 
karşılaştırıldığında parabolik oluklu kollektörün ısı transfer özelliklerini geliştirdiğini göstermektedir. 
Ayrıca sonuçlar, nanoparçacık hacim fraksiyonunun artmasıyla, her iki nanoakışkan için ortalama Nusselt 
sayısının arttığını göstermektedir. Ayrıca sırasıyla Al2O3-su ve CuO-su nanosıvılar kullanılarak ısı transfer 
katsayısının %28 ve %35'e kadar arttırıldığı tespit edilmiştir (φ =% 3) [6].  

Rehan ve arkadaşları, öncelikle evsel ısıtma uygulamaları için yerel olarak geliştirilmiş, konsantrasyon oranı 
11 olan parabolik oluklu kollektör (PTC) sisteminin deneysel performans analizini değerlendirmişlerdir. İki 
metalik oksit su bazlı nanoakışkan, yani Al2O3 /H2O ve Fe2O3 /H2O, 1.0, 1.5 ve 2.0 l/dak akış hızlarında 
ağırlıkça %0.20, %0.25 ve %0.30'lik üç partikül konsantrasyonunda kullanılmıştır.  2 l/dak'da Al2O3  ve 
Fe2O3 nanoakışkanlarla elde edilen maksimum verimler, aynı çalışma koşullarında suya kıyasla sırasıyla %13 
ve %11 daha yüksektir. Al2O3 nanoakışkanlar, Fe2O3'e kıyasla PTC'nin etkinliğinin arttırılmasında daha 
elverişli olduğunu bulmuşlardır [7].  

Razmmand ve arkadaşları, saf suya nanoparçacıkların eklenmesinin etkileri sayısal olarak incelenmiştir. Bu 
çalışmada gümüş, alüminyum, altın, nikel ve titanyum dioksit ele alınmıştır [8].  

Abubakr ve arkadaşları, nanoakışkanlarla çalışan PTC'lerin enerjik ve ekserjetik performanslarını 
değerlendirmek, tahmin etmek ve optimize etmek için basit bir prosedür önermektedir. Farklı nanopartiküller 
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(Al2O3, CuO ve SiO2) ile karıştırılmış üç yaygın sentetik yağın (Therminol VP-1, Syltherm 800 ve Dowtherm 
Q) türbülanslı akışını simüle etmek için birleştirilmiş bir optik-termal model geliştirilmiştir [9]. 

Allouhi ve arkadaşları, orta ve yüksek sıcaklıktaki PTC'ler için çalışma akışkanında çeşitli nanopartiküllerin 
etkisini araştırmak için tek boyutlu bir matematiksel model önermişler. Bu çalışmanın en önemli bulgusu, 
nanoakışkanın PTC'nin ısıl verimliliğini biraz arttırmasıdır. Yüksek çalışma sıcaklıkları, nanoakışkanların 
kullanılması için daha uygundur. Ayrıca, ekserjetik verim iyileştirmesinin, enerji verimliliğinden daha önemli 
olduğu bulunmuştur. En yüksek ekserji verimliliği CuO bazlı nanoakışkan tarafından elde edilir ve yaklaşık 
%9.05'tir [10].  

Ebrazeh ve arkadaşları, nanoakışkanların kullanılmasının ısıl verim, ısı transfer katsayısı, basınç düşüşü ve 
Nusselt sayısı gibi çeşitli parametreler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Ayrıca nanomalzeme kullanımının 
güneş panelinin ısıl verimliliği üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, nanomalzeme 
kullanımının parabolik oluklu güneş kollektörünün ısıl verimini artırabileceğini ifade etmiştir. Karbon 
nanotüpler, yüksek enerji içeriği nedeniyle ısı transfer hızı üzerinde en fazla etkiye sahip olduğunu 
belirtmişler [11].  

Bu çalışmada parabolik oluklu güneş kollektörünün alıcı borusu içinde ısı transferi akışkanı olarak 
nanoakışkan kullanılmasının ısıl performansa etkisi incelenmektedir. Isı transferi akışkanı olarak kullanılan 
farklı nanoakışkanların ısı transfer davranışları ve özellikleri incelenerek farklı hacim oranlarında 
nanopartikül ilavesinin parabolik oluklu güneş kollektörü verimine etkisi araştırılacaktır. 

2. PARABOLİK OLUKLU GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNDE KULLANILAN 
NANOAKIŞKANLAR 

Özellikle orta ve yüksek sıcaklık uygulamalarında yoğun olarak parabolik oluklu güneş kollektörü sistemleri 
kullanılmaktadır. Güneş ışınımı parabolik yoğunlaştırıcı tarafından alıcı bir tüpe odaklanır ve ardından ısıl 
enerji alıcı tüp içinden geçen çalışma akışkanına aktarılarak böylelikle yüksek sıcaklıklar elde edilmektedir.  

Şekil 1’de, güneş ışınımının parabolik yoğunlaştırıcı tarafından alıcı tüpe odaklandığı ve ardından termal 
enerjinin alıcı tüpte geçen çalışma akışkanına aktarıldığı parabolik oluklu güneş kollektörünün şeması 
gösterilmektedir. 

 
Şekil 1. Parabolik oluklu güneş yoğunlaştırıcı sistemi [6]. 

Nanoakışkanlar, birçok güneş termal uygulaması ve özellikle parabolik oluklu güneş kollektörlerinin için son 
yıllarda incelenen çalışma akışkanlarıdır. Baz akışkan (su veya termal yağ) içinde metalik nanoparçacıkların 
dağıtılmasıyla oluşturulurlar. Test edilmiş çok sayıda olası nanoparçacık vardır ve en yaygın olanları 
şunlardır: Cu, CuO, TiO2, SiO2, Al, Al2O3, Fe, Fe2O3, ZnO ve Au. Nanopartiküller 100 nm'ye kadar küçük 
çapa sahiptir ve daha yüksek etkili ısıl iletkenliğe yol açarlar [12].  

Daha spesifik olarak, nanoakışkanlar ilgili baz akışkanlara kıyasla gelişmiş termal özellikler sunar ve bu 
nedenle ısı transferi uygulamalarının geleceği için önemli adaylardır. Bu avantajlar, onları parabolik oluklu 
güneş kollektörü uygulamaları için uygun ısı transfer sıvıları haline getirir. Bununla birlikte, daha yüksek 
basınç düşüşüne ve dolayısıyla daha yüksek pompalama güç tüketimine yol açan yüksek bir viskoziteye 
sahiptirler. Bu sınırlama, nanoakışkanlı sistem tasarımında dikkate alınması gereken en önemli konulardan 
biridir [12].  
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Nanopartiküllerin sıvılarda kullanılmasının temel amacı, onların termal özelliklerini iyileştirmektir. 
Nanopartiküllerin ısıl verim oranını artırmak amacıyla çeşitli endüstrilerde kullanımı şu şekilde gösterilmiştir: 
kararlı olması ve yüksek ısıl iletkenlik katsayısına sahip olması nanoakışkanların öne çıkan özellikleri olarak 
kabul edilebilir. Parçacıkların küçük boyutu nedeniyle korozyon ve basınç kaybı düşer [11]. 
Nanopartiküllerin ısıl verim oranını artırmak amacıyla çeşitli endüstrilerde kullanımı Şekil 2’de, parabolik 
oluklu kollektörlerde farklı nanoakışkanların kullanım oranları Şekil 3’de gösterilmiştir.   

 

 

Şekil 2. Nanopartiküllerin çeşitli endüstrilerde kullanımı [11]. 

 

 
 

Şekil 3. Parabolik oluklu kollektörlerde farklı nanoakışkanların kullanım oranları [11]. 

 

Nanoakışkanlar, yüksek ısıl iletkenlikleri nedeniyle, yüksek sıcaklıklarda güneş panellerinde çalışma 
akışkanları olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Nanoakışkanlar, birçok güneş kollektör cihazının ısıl 
verimliliğini artırmak için bir taşıyıcı akışkan olarak kabul edilir. Baz sıvılarda dağılmış bakır, alüminyum 
silikon, alümina gibi en yaygın nanoparçacık türleridir. Nanoakışkanlarda baz akışkanlar olarak etilen glikol 
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ve su kullanılabilir. Endüstride ısı transfer iletkenleri olarak tipik olarak, bakır, alüminyum, potasyum, silikon 
ve bunların oksitlerini içeren metallerin nanopartikülleri ve ayrıca karbon nanotüpler kullanılır. 
Nanopartiküller, mikropartiküller gibi daha büyük partiküllerden çok daha kararlıdır ve akışkan bölgelerle 
daha fazla temas yüzeyine sahiptir. Aslında kararlı olması ve yüksek ısıl iletkenlik katsayısına sahip olması 
nanoakışkanların öne çıkan özellikleri olarak kabul edilebilir. Parçacıkların küçük boyutu nedeniyle, 
korozyon ve basınç kaybı düşer. Nanoakışkanların bazı önemli uygulamaları ve çarpıcı özellikleri şu şekilde 
sıralanabilir: (i) Artan ısı transfer katsayısı. (ii) Parabolik oluklu güneş kollektörü sistemlerinin ısıl 
performansının iyileştirilmesi. (iii) Daha fazla enerji tasarrufu [11]. 

Bellos ve arkadaşları, parabolik oluklu kollektörlerde termal yağ (Syltherm 800) içinde dağılmış çeşitli 
nanoparçacıkların (Cu, CuO, Fe2O3, TiO2, Al2O3 ve SiO2) kullanımını araştırmışlar. 50 ila 300 l.dak-1 
arasındaki akış hızları için ayrıntılı bir parametrik analiz yapılmıştır. 300 K ila 650 K arasındaki giriş 
sıcaklıkları ve %6'ya kadar nanoparçacık konsantrasyonları için, güneş ışınımı seviyesinin ısıl verim artışı 
üzerindeki etkisi de araştırılmıştır. Analiz, Engineering Equation Solver'da geliştirilmiş bir termal model ile 
gerçekleştirilmiştir [13].  

Şekil 4, incelenen altı nanoparçacık için toplayıcının ısıl verimliliği üzerindeki nanoparçacık 
konsantrasyonunun etkisini gösterir. Cu nanopartikülün, CuO ve Fe2O3 ile en yüksek performansı verdiği 
açıktır. Benzer performansa yol açan sonraki nanopartiküller TiO2 ve Al2O3 iken, SiO2 en düşük performansı 
verir. Cu incelenen nanoparçacıklar içinde en yüksek ısıl iletkenliğe sahiptir ve en verimli seçimdir. Öte 
yandan, SiO2 en düşük ısıl iletkenliğe ve en düşük ısıl performansa sahiptir. Bu ilginç gözlem, ısıl iletkenlik 
kriterini kullanarak uygun nanoparçacık değerlendirmesine yardımcı olur. Bir başka ilginç sonuç, 
nanoparçacık konsantrasyonu ile ilişkilidir. Daha yüksek konsantrasyon, daha yüksek ısıl verim artışına yol 
açar, ancak artan oranlar, %3-4'lük konsantrasyondan sonra düşer [13].  

  
Şekil 4. Çeşitli nanoakışkanlar için ısıl verimlilik artışı (Giriş sıcaklığı 600 K ve akış hızı 150 l.dak -1 ) [13]. 

%4 nanoparçacık konsantrasyonu durumunda ısıl verimlilik artışı ve toplam ısı transfer katsayısı gelişimi için 
sayısal değerleri Şekil 5'de verilmiştir. Isıl verimlilik iyileştirmeleri, SiO2 için %0,19'dan Cu için % 0,54'e 
kadar değişmektedir. Sırasıyla, toplam ısı transfer katsayısının artırılması SiO2 için %7.28 ile Cu için 24.42% 
arasında değişmektedir. Toplam ısı transfer katsayısı geliştirmesinin daha yüksek değerlerinin daha yüksek 
ısıl verim artışı anlamına geldiği yine açıktır [13]. 

Nihai sonuçlara göre, Cu en verimli olmak üzere sırasıyla CuO, Fe2O3, TiO2, Al2O3 ve SiO2 en verimli 
nanoparçacıklardır. Daha düşük akış hızları, daha yüksek giriş sıcaklıkları ve daha yüksek nanoparçacık 
konsantrasyonları için daha yüksek gelişme gözlemlenmiştir. 

Vijayan ve arkadaşları, sıcak su üretim sistemi için bakır soğurucu borulu korumasız alıcı tipli solar parabolik 
oluklu güneş kollektörü sisteminde baz akışkan olarak Al2O3/di-iyonize su nanoakışkan ısı transfer akışkanı 
(HTF) olarak kullanmışlar. Al2O3/di-iyonize su nanoakışkanının ısıl performansını düşük konsantrasyonda (% 
0,2–1,0) ve kütle akış hızında (0,010 kg. s -1 ve 0,015 kg. s -1 ) sentezlenerek analiz edilmiştir [14]. 
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Şekil 5. %4 konsantrasyon için ısıl verimlilik artışı ve toplam ısı transfer katsayısı artışı (Giriş sıcaklığı 600 K ve akış hızı 

150 l.dak -1) [13]. 

Tüm hacim fraksiyonları için anlık kollektör verimi hesaplanır ve her bir hacim fraksiyonu için bu anlık 
kollektör verimlerinin ortalamaları her iki kütle debisi için hesaplanır. Nanoakışkan ve di-iyonize suyun bu 
verimlilik değerleri Şekil 6’da sunulmaktadır. Ulaşılan maksimum anlık verim bakır boru için %59.13 ( m  = 
0.015 kg. s -1 ) ve % 59.05 ( m  = 0.010 kg. s -1 ) dir. Kollektör verimliliği, kütle akış hızının yanı sıra 
nanoakışkanın konsantrasyonu ile artar. 0.015 kg. s- 1 için maksimum verim %59.13 (saatlik) ve %58.68 
(ortalama) olarak hesaplanmıştır [14]. 

 
Şekil 6. Al2O3/di-iyonize su nanoakışkanının anlık verimdeki etkisi [14]. 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Mevcut çalışmanın amacı, PTC' de nanomalzemelerin temel çalışma sıvılarında farklı konsantrasyonlarda 
dağılımında ısıl verimliliği nasıl etkilediğini incelemek ve farklı nanoakışkan kullanımının PTC'lerin ısıl 
performansı üzerindeki etkileri araştırmaktır. Bu çalışmada parabolik oluklu güneş kollektörünün alıcı borusu 
içinde ısı transferi akışkanı olarak nanoakışkan kullanılmasının ısıl performansa etkisi incelenmektedir. Isı 
transferi akışkanı olarak kullanılan farklı nanoakışkanların ısı transfer davranışları ve özellikleri incelenerek 
farklı hacim oranlarında nanopartikül ilavesinin parabolik oluklu güneş kollektörü verimine etkisi 
araştırılmaktadır. Bu çalışmanın en önemli bulguları aşağıda sıralanmıştır: 

•Nanoakışkanlar güneş enerjisi sistemlerinin verimliliğini önemli ölçüde artırabilir. 

•Nanopartiküllerin ısıl iletkenliğinin ilgili nanoakışkanın performansında belirleyici olduğu görülmüştür.  

•Nanoakışkanların kullanılmasının, yüksek enerji içeriği nedeniyle ısıl verimliliği arttırmıştır.   
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•Daha yüksek nanopartikül konsantrasyon oranının faydalı olduğu görülmüştür. Nanoakışkanların, belirli 
hacim konsantrasyonuna kadar ısı transferini arttırmaktadır.  

•Nanoparçacık konsantrasyonunun daha yüksek değerleri için, ısı transfer akışkanının ısı transfer katsayısı 
yanı sıra alıcı tüp ısıl verimliliği de artar. 

Parabolik oluklu güneş kollektörlerinin ısıl performansını iyileştirmek için termal ve optik özellikler 
temelinde farklı nanoakışkan türlerine odaklanarak daha fazla araştırma yapılabilir. Nanoakışkanlar ile 
parabolik oluklu güneş kollektörlerinin etkinliğini arttırmak için yüksek bir potansiyel vardır.  
Nanoakışkanlar parabolik oluklu güneş kollektörleri endüstrisinin daha fazla gelişmesi için bir olanak 
sunabilir. Yapılacak araştırmalar sayesinde farklı parabolik oluklu güneş kollektörleri tasarımları ile üretim 
maliyetleri azaltılarak daha yüksek ısıl verim elde edilebilir ve kompakt tasarımlar geliştirilerek bu sayede 
rekabet gücünün arttırılması sağlanabilir. 
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Abstract 
Image processing techniques are systems for obtaining various information by analyzing existing images. 
Image processing techniques work on different mathematical expressions, from the simplest algorithms to 
the most complex algorithms, depending on their use. An image on the computer plane is created from a 
two-dimensional matrix, each point corresponding to the points on the plane formed by the horizontal 
and vertical lines, f(x, y), represents the pixel value of the image. In color images, the 3-dimensional 
coordinate system is used and information is given over the color scale values. is acquired. Each pixel 
gives information about the brightness and color of that point. Each of the images, which are the 
expression of a simple function, is a unique mathematical equation. The focus of image processing 
systems is to obtain new information by finding the similarities or differences between millions of visual 
identities. The easy availability of powerful personal computers, large memory devices and graphics 
software makes image processing systems more and more popular.[1] 

Keywords: Machine Learning, Artificial Intelligence, Skin Cancer, Melanoma, CNN 

1. INTRODUCTION 

Machine learning is a deep feed forward neural network that has been successfully applied to the analysis of 
images. [2] CNNs use a multilayer perceptron variation that requires minimal preprocessing. 

The receptive fields of the different nodes partially overlap, thus occupying the entire visual field. CNNs 
apply relatively little preprocessing compared to other image classification algorithms.[3] This means the 
network can learn filters designed by hand according to traditional algorithms.  
A convolutional neural network (ConvNet / Convolutional neural networks -CNN) is a deep learning that can 
split the go/objects in the image, which can be received from an input. 
Convolutional meshes are images of deep mesh networks that are basically identifiable images (depicting 
case studies), clustering by similarity (photo search), and object recognition in scenes. Convolutional neural 
networks take pictures or videos as inputs due to their structure. Of course, when taking pictures, they must 
be converted to the relevant format. For example, if we are giving a picture to a convolutional neural network, 
we need to export it in matrix format. 
Convolutional (convolutional layer) is the first layer that handles the image in CNN algorithms. As it is 
known, images are actually matrices consisting of pixels with certain values in them. In the convolution layer, 
a filter smaller than the original image size hovers over the image and tries to capture certain features from 
these images. 
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1.1. Convolutional Layer 
Convolutional (convolutional layer) is the first layer that handles the image in CNN algorithms. As it is 
known, images are actually matrices consisting of pixels with certain values in them. In the convolution layer, 
a filter smaller than the original image size hovers over the image and tries to capture certain features from 
these images. 

1.2. Stride (Step) 
The stride value is a value that can be changed as a parameter in CNN models. This value determines how 
many pixels the filter will slide over the main image. For example, the stride value in the above convolution 
operation is one. So the filter does this by just skipping a pixel. If it was Stride 2, the resulting feature map 
would be smaller, as the number of pixels it skipped would increase. 

1.3. Padding 
When we apply the filter to an image, the output will be smaller than the original image due to dimensions. 
The method we can use to prevent this is padding. During the filling process, zeros are added to the image on 
all four sides as if it were a frame. These zero-added layers can be increased according to the size of the filter. 

1.4. ReLU 
ReLU (Rectified Linear Unit) is a nonlinear function that operates as f(x) = max(0,x). For example, a ReLU 
function that takes the value -25 will output 0, and a function that takes the value 25 will output 25. ReLU, 
whose main purpose is to get rid of negative values, has a very important position in CNNs. 

1.5. Pooling  
Like the convolutional layer, the pooling layer also aims to reduce dimensionality. In this way, both the 
required processing power is reduced and the unnecessary features that are caught are ignored and more 
important features are focused on. 
There are two different pooling techniques generally used in CNN models. One of them is Max (Maximum) 
and the other is Average (Average) pooling. 

1.6. Fully Connected Layer 
In the Fully Connected layer, our matrix image, which passes through the convolutional layer and the pooling 
layer several times, is turned into a flat vector. 
 
The use of Artificial Intelligence in the field of medicine is a revolution. Artificial intelligence experts are 
building large-scale machine learning systems for computational pathology in every country of the world. 
These experts are working to develop new deep learning and ensemble models to create the first clinical-
grade artificial intelligence application for pathology. 
Nowadays, cancer research has turned into an interdisciplinary field, and many different studies have begun 
to be carried out in this field. In the researches, the analysis of the data was carried out in different ways that 
are believed to be accepted. Mainly computer learning or some other smart smart orientation. We see that the 
path of artificial intelligence is almost in its field. Artificial equipment in clinical research and clinical 
examination and risk factors that are used after treatment is applied. An introductory tool will come for you. 
For example, it can produce similar predictions with an artificial intelligence that evaluates pictures about the 
region. 
One of the goals in cancer diagnosis with artificial intelligence is to guide pathologists, clinicians and 
researchers with a robust clinical decision support system. Clinical professionals will gain great efficiency 
and reproducibility of their data. 
 
Deep learning is an emerging research area in the field of machine learning and convolutional neural network. 
It is a subset of machine learning techniques. Various deep learning approaches have been used for image 
classification and recognition. In deep learning, CNN is one of the most important approaches. It consists of 
two basic structures: a convolutional layer and a pooling layer.[4] This article mainly concentrates on 
products classified by deep learning convolutional neural networks. 

2.MATERIALS AND METHODS 
 

Skin cancer is a very common skin disease in recent years. It is very difficult to diagnose because many 
species are seen in itself and very challenging task due to blurred lesion borders and heterogeneous lesion 
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textures. Artificial intelligence applications are a very accurate option for the diagnosis of this disease. Cancer 
diagnosis program was written in Matlab. We got the dataset we used from Kaggle. dataset name is Skin 
Cancer ISIC. This dataset consists of 9 disease classes and 2375 photographs. 2239 of these images are train 
data and 136 are test data. 10% of this test data is reserved as validation data. 

 

 
Fig. 1 sample skin cancer pictures 

 
Table I. number of train images 

              Label                            Count 
actinic keratosis                          114 
basal cell carcinoma                  376 
dermatofibroma                          95 
melanoma                                  438 
nevus                                             357 
pigmented benign keratosis      462 
seborrheic keratosis                    77 
squamous cell carcinoma          181 
vascular lesion                             139 

 
 

Table II. number of test images 
              Label                            Count 
actinic keratosis                          16 
basal cell carcinoma                  16 
dermatofibroma                          16 
melanoma                                  16 
nevus                                             16 
pigmented benign keratosis      16 
seborrheic keratosis                    3 
squamous cell carcinoma          16 
vascular lesion                             3 

3. RESULTS 
We made this diagnosis with a convolutional neural network. that is, we focused on solving a 9-class 
problem. We achieved an accuracy of 82.6923% in this study. Result of accuracy from Alexnet: 88.4615% 
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Fig. 2 Alexnet architecture 
 

3.1. Alexnet 

 
This architecture was able to significantly increase the “ImageNet” classification accuracy. It consists of 5 
“convolutional layers” and 3 “fully connected” layers.[5] 
AlexNet uses ReLu (Rectified Linear Unit) as activation in non-linear parts. Previous standard neural 
networks used tanh or sigmoid. 
 
 
 

 
Fig. 3 Sigmoid and Relu functions 

 
The reason why ReLu has an advantage over sigmoid is because it is faster when our model is being trained. 
Another reason is that the sigmoid function causes the vanishing gradient problem. If you have noticed, as the 
values of the sigmoid function get very large or small, its derivative approaches zero. This problem is called 
"vanishing gradient". Therefore, it becomes difficult to update the weights in our model. If you consider a 
model too deep, the first layers may have difficulty learning because of this problem. 
Another problem solved with this architecture was to prevent overfitting by using dropout. Overfitting is 
memorizing the given train data. If the training accuracy is 99% and the testing accuracy is 85%, we say 
overfitting. In other words, our model could not generalize the given training data, it memorized it. 
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Fig. 4  (a) CNN confusion matrix of data   (b) Alexnet confusion matrix of data 

4. DISCUSSION 
Today, it has become possible for various artificial intelligence algorithms such as machine learning to obtain 
meaningful results by processing large numbers of data. The scope of the concept of “data” here is quite 
broad. We can create machine learning models by combining all kinds of data (numerical, categorical, etc.) 
describing a system or situation with the right methods, even if we do not have the results (labels) they point 
to. It is even possible to transfer human intuitions and experiences that cannot be expressed numerically to 
computers (See Fuzzy Logic). As a result, with the inferences obtained from all these data, machines or 
computers can make accurate predictions on new data. A similar method is followed by experts in the 
diagnosis of cancer. The data generated as a result of the examinations performed on the patient are analysed 
and the specialist makes a diagnosis as to whether the patient has cancer or not, based on his medical 
knowledge and experience. From this point of view, we can think that artificial intelligence can easily take 
over this task, since cancer cases are currently being tried to be detected with similar methods. But when we 
think it's really easy, we find ourselves hitting the wall of truth. 
CNN is a deep learning algorithm that is generally used in image processing and takes images as input. This 
algorithm, which captures and classifies the features (features) in the visuals with different operations, 
consists of different layers.[6] The visual, which passes through these layers, which are Convolutional Layer, 
Pooling and Fully Connected, is subjected to different processes and reaches the consistency to enter the deep 
learning model. 

5. CONCLUSION 

It is seen that the result obtained using the Alexnet toolbox is higher than the result obtained using only the 
convolutional neural network. That is, With the alexnet architecture, the learning time was shortened and the 
accuracy rate increased. 
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Abstract 
Many semiconductor devices are based on AlGaAs/GaAs heterostructures. All Carbon-doped AlxGa1-xAs 
epitaxial layers we have were grown on GaAs substrates with a GaAs buffer layer using the Aixtron 200/4-
RF-S MOCVD system. In order to understand the effect of changing growth temperatures on the crystal 
quality and electrical features has been study. In this context, AlxGa1-xAs epitaxial layers were grown at 
690°C, 730°C and 770°C respectively while constant other growth parameters. The successfully grown 
AlxGa1-xAs epitaxial layers are studied detail by High-Resolution X-Ray Diffraction (HR-XRD) and Hall 
Effect Measurement System (HEMS). As a result of these measurements, the carrier concentration values 
are 5,14E+17 cm-3, 1,06E+18 cm-3, and 7,83E+17 cm-3 also full witdh at half maximum (FWHM) values 
are 118 arcsec,122 arcsec and 127 arcsec for S1, S2 and S3 samples, respectively 

Keywords: AlxGa1-xAs, HEMS, HR-XRD, MOVPE 

1.INTRODUCTION 

III-V compound semiconductors are essential components for most optoelectronic and photovoltaic 
applications [1-3]. Especially, AlxGa1-xAs, as one of the III-V compound semiconductors, is quite popular due 
to high carrier mobility, high saturation velocity, controllable Al composition, and small lattice mismatch with 
GaAs substrate [4, 5]. Indeed, the AlxGa1-xAs /GaAs system has been extensively researched and is usually 
thought to be optimal in terms of lattice matching of the substrate and epitaxial layers [6]. Also, GaAs and 
AlGaAs layers, in particular, can absorb light more effectively than silicon, allowing them to attain equivalent 
photosensitivity in much lower quantities, resulting in smaller devices [7]. Moreover, impurity doping effects 
on III-V compound semiconductors epilayers are important for understanding the genesis of bandgap narrowing 
and developing optoelectronic devices. Particularly, using Carbon (C) as a p-type dopant in GaAs, AlGaAs, 
and InGaAs is extremely useful due to very high doping concentrations (>1020 cm-3), and low diffusivity [8, 9]. 
The use of CBr4 has the benefit of allowing for more flexibility in the growth conditions in order to achieve the 
necessary doping level without sacrificing other material characteristics [10]. Therefore, the materials 
performance research of AlxGa1-xAs has received extensive attention. In this context, the growth temperature, 
one of the growth parameters, is a crucial parameter for the structure. The temperature fluctuations or the 
selection of the growth temperature induce growth interruptions, which can lead to contamination or undesired 
surface reconstructions. Also, there are some studies that prove doping efficiency is fairly sensitive to the 
growth temperature [11]. 

A better comprehension of the results of electrical characteristics in changing growth temperatures in AlxGa1-

xAs alloys is required before integrating AlxGa1-xAs alloys into optoelectronic applications. In this current work, 
the effect of growth temperature has been investigated on both structural quality and the electrical properties 
such as carrier density, mobility, etc. of AlxGa1-xAs epilayer grown on GaAs substrate. Some characterization 
systems as High-Resolution X-Ray Diffraction (HR-XRD) and Hall Effect Measurement System (HEMS) have 
been utilized to analyzed AlxGa1-xAs epitaxial layers.1 
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2. MATERIALS AND METHODS 

The AlxGa1-xAs epitaxial layers (Sample S1, S2, S3) with different growth temperatures were grown on GaAs 
substrate by AIXTRON 200/4 RF-S Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) system. During the 
growth of the structure, high purity hydrogen (H2) gas is used as a carrier gas. TMGa (Trimethylgallium), TMAl 
(trimethylaluminum), and AsH3 (arsine) are used as Ga, Al, and As precursors, respectively. The GaAs buffer 
layer for all samples was grown at the same conditions with a TMGa flow of 14 sccm and an AsH3 flow of 30 
sccm and reactor temperature of 690 °C, and a pressure of 100 mbar. Subsequently, while AlxGa1-xAs epitaxial 
layers were grown at different growth temperatures for each sample, other parameters were kept constant. 
Figure 1 shows the schematic form of the grown AlxGa1-xAs layer and the growth parameters are summarized 
in Table I. 

 
Fig. 1. Schematic form of AlGaAs epilayer grown on GaAs substrate 

 

Table I. Growth parameters of samples grown with MOCVD 

Samples T (°C) TMAl 
(sccm) 

TMGa 
(sccm) 

AsH3 
(sccm) CBr4 (sccm) % Al 

S1 690 20 2 20 
30 

93 

S2 730 20 2 20 30 93 

S3 770 20 2 20 30 93 

 

High-Resolution X-Ray Diffraction (HR-XRD) and Hall Effect Measurement System (HEMS) have been 
carried out to analyze the influence of the specific growth temperature on the structural and electrical properties 
of AlxGa1-xAs epilayers. 

3.RESULTS AND DISCUSSIONS 

The X-ray diffraction method has been used to take knowledge about crystal quality and identify the 
composition ratio. The θ-2θ measurements for S1, S2, and S3 have been performed for the structural 
characterization of AlxGa1−xAs epilayer. The θ-2θ measurements AlxGa1−xAs epilayers for S1, S2, and S3 have 
been given in Figure 2 and separated each other for better visuality. The X-ray diffraction peaks in θ-2θ 
measurement account for AlxGa1−xAs (001) and GaAs (001), respectively. Also, there are additional maxima 
referred to as thickness oscillations or interference fringes [12]. These are from constructive interference from 
X-rays reflected from the interface between the AlGaAs layer and the GaAs substrate. As can be seen in Figure 
2 The variation of the growth temperatures affects the fringe peaks and fringe precision visibly disappears at 
max temperature. Also, FWHM value of AlxGa1-xAs layers has been calculated 118 arcsec,122 arcsec and 127 
arcsec for S1, S2 and S3 samples, respectively. 

 

GaAs Substrate 

GaAs Buffer Layer 

p-AlGaAs 
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Fig. 2. XRD θ-2θ scans (y-shifted) of S1, S2 and S3  

The Hall Effect Measurement System (HEMS) has been used to investigate the electrical characterization of 
AlxGa1-xAs epilayers grown on GaAs substrate. Figure 3 shows the influence of growth temperature on the 
carrier concentration and the mobility AlxGa1-xAs epilayers having different growth temperatures. It is known 
that the growth temperature has an effect on the inclusion of carbon atoms in the epitaxial process of AlxGa1-

xAs [13]. So, in order to learn more about the growth temperature effect on Carbon doping, the AlxGa1-xAs 
epilayers have been grown at the same growth conditions except for growth temperature. As can be seen from 
Figure 3 we obtained the lowest carrier concentration of  5,14E+17cm-3 for the sample grown at 690 oC while 
highest carrier concentration of 1,06E+18 cm-3  for at 730 oC. On the other hand, no increase in carrier 
concentration has been observed as the temperature continued to increase and at 770 oC growth temperature the 
carrier concentration of 7,83E+17 cm-3.   

  
Fig. 3.  The effect of growth temperature on the carrier density and mobility values of S1, S2 and S3 

In AlGaAs, the carbon utilized for p-type doping is incorporated into the As site [14]. Due to the presence of 
atomic hydrogen, probably originating from the group V material AsH3, carbon atoms are removed from the 
surface by hydrogenation under typical growth conditions [15, 16]. A further decrease in the temperature can 
reduce the rate of hydrogenation, increasing the carbon incorporation odds ability. However, the thermal 
decomposition of TMGa becomes ineffective below a particular temperature. 

In the temperature range examined, the observed temperature specifies the higher growth temperatures could 
inhibit effectively carbon incorporation. The reason may be the poor doping level at high temperatures might 
be due to increased H generation on the surface [17]. Indeed, due to the reaction of the AsHx group decomposed 
from AsH3 with methyl group adsorbed on the substrate surface, which is completely finished when the 
temperature rises [18].  
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5.CONCLUSIONS 

In summary, at chancing growth temperatures, structural and electrical features of C-doped AlxGa1-xAs layers 
which was grown by MOVPE system, has been investigated. The result  indicated that the carrier concentration 
dependent on  growth temperature. Carbon doping has been effected by the growth temperature and restricted 
when the growth temperature achived 770oC.  Also, in the studied temperature range, the effect of increasing 
temperature has been seen in the fringes in the HR-XRD scan. The temperature increase caused an unclearly in 
the fringes. 
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Abstract 
The bonding assembly process, simple in its implementation, has been developed to compete with 
conventional processes such as riveting, welding, bolting, etc. The analysis of the state of stress in the 
adhesive joint was initiated from a simple uniaxial mathematical model established by Volckersen 
towards the bi-dimensional models of Roland and Reisner to then be more efficient at the three-
dimensional analysis by the element method finished. Over time, this process has improved to move from 
a classic metal / metal assembly to composite / composite, metal / composite and even very recently to 
hybrid and FGM / FGM assemblies. 

The analysis of the stresses variation in the adhesive joint is essential to have an idea of the state of the 
various stresses and which in most cases present a high concentration at the level of these two edges.  

Our research is part of the same context as the various works in this field. The objective is to validate our 
numerical models by analytical models and to find solutions to reduce the high stresses at the level of the 
edges of the adhesive by geometric or material modifications. An analysis of the effect of aging under 
humidity and temperature on the quality of the assembly is presented in our work. On the other hand, the 
effect of the presence of a bonding defect has been demonstrated. 

Keywords: Single lap joint, adhesive, hybrid, ageing, stresses.  

1. INTRODUCTION 
The emergence and development of structural adhesives allow bonding, a very old assembly technique, to 
find its place in various high-tech industries. With many advantages, bonding often replaces traditional 
assembly processes such as bolting, riveting or even welding. Bonding ensures the possibility of assembling 
materials of a different nature, it protects the structure against vibration damping thanks to the properties of 
the adhesive and it provides the structure with weight reduction. These advantages make the use of the 
bonding process more attractive in aeronautics, automotive and civil engineering. 

In the design of bonded assemblies, the geometry of the substrates and of the adhesive joint play an essential 
role in ensuring a long service life. Adhesives are effective when they work primarily in shear. They 
withstand tensile and peel forces much less well, so it is preferable to use overlap bonded assemblies. 
Analytical studies [1, 3] on single lap adhesive joints subjected to tensile loads show that shear stresses are 
the most important at the adhesive-substrate interface. Single lap joint configurations have been studied for 
about sixty years through the development of numerous analytical and numerical models [4,7]. Chen and 
Cheng [8] were able to establish a two-dimensional model giving rise to zero shear stresses at the edges of the 
joints. By the development of numerical methods such as the finite element method, it was possible to 
analyze the distribution of different stresses in the adhesive joint taking into account the exact properties of 
different substrates, different geometries and different load conditions, as in the analysis by Elhannani et al 
[9], Reddy et al. [10] et al Wooley and Carver [11]. The analysis of peel and shear stresses was approached 
by Bigwood and Crocombe [12] using the finite difference method. Analysis of the stress state in a single lap 
adhesive joint subjected to tensile loads by numerical or finite element methods shows stress singularity states 
in the vicinity of the free edge of the adhesive joint. This singularity of the stress, very localized, plays an 
important role from the point of view of the resistance of the bonded assembly. The pattern of the stress state 
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along the length of a single lap adhesive joint shows that only the ends of the joint are stressed while the 
center bears almost no stress. This resistance situation is peculiar to adhesive joints. The problem of stress 
concentrations has been addressed by several authors in order to find a solution to ensure the durability of the 
assembly. These stress concentrations can be reduced by changing the material or geometry of the adhesive 
and the adherends. Different solutions have been presented to minimize these stress concentrations as in the 
work of [13, 16]. Geometric modifications mainly comprising a bead of adhésive and / or a bevelling of the 
plate have been presented as effective solutions to minimize the stress concentration [17,18]. On the other 
hand, the adhesive has drawbacks with respect to its resistance to temperature and humidity, and the presence 
of air bubbles during the process. Indeed, during the production of a bonded assembly, many types of defects 
are likely to be created. The nature of the defects which may be encountered in bonded assemblies varies 
according to the phenomena which caused these defects. Concentrations of porosities can lead to the 
formation of holes or cavities. When they are located in the immediate vicinity of the interface, the cavities 
create places of unbound interfaces or geometric discontinuities. These can evolve and give rise to 
preferential sites of initiation of cracking or delamination leading to the rupture of the junction. A few 
research has been done in this area [19,22]. 

Research work is still necessary to characterize the adhesive in the form of an adhesive joint and to clarify the 
ruin mechanisms of bonded assemblies in order to determine validated criteria intended for design offices and 
then to give practical rules for the design of the bonded joints. Determining the stress distribution in the 
adhesive joint is necessary to size and characterize an assembly. The aim of our work is to study by analytical 
and finite element analysis the distribution of the different stresses in a single overlap assembly consisting of 
two 2024-T3 aluminum plates and Adekıt A140 adhesive. Changes to the shape of the edges of the adhesive 
joint and the two plates were made to reduce stresses in the adhesive layer. On the other hand, the analysis of 
the effect of the presence of a bonding defect and the aging of the adhesive at various temperatures at 
different immersion times was discussed. 

2. GEOMETRICAL MODEL AND MECHANICAL PROPERTIES 
Our geometric model conforms to the ISO4587-1995 standard. This is the standard test pattern for 
determining the mechanical behavior of adhesives under tensile-shear loading (metal / metal). 

Figure 1 shows the dimensions of the single joint assembly model consisting of two 2024-T3 aluminum 
plates and an Adekit-A140 type adhesive joint and the boundary conditions used. 

 
                                                a) b) 

Fig.1.  a) Geometric model ISO 45871995, b) Presentation of the boundary conditions of the assembly. 

The assembly is subjected to a tensile loading "σ" applied normally to the cross section of the mobile 
substrate and parallel to the "x" axis. On the other hand, the other side of the plate is fixed with zero 
displacement and rotations: u1 = u2 = u 3 = 0. R1 ≠ 0; R2 ≠ 0; R3 ≠ 0. In order to be closer to the tensile test, 
the side faces of the plates were fixed with: u1 ≠ 0; u2 = u 3 = 0 R1 ≠ 0; R2 ≠ 0; R3 ≠ 0. 

The mechanical properties of the plate (2024-T3 Aluminum) and of the adhesive (Adekit A-140) (Table 2) 
are taken directly from the tensile tests carried out in the LASIE laboratory (Laboratory of engineering 
sciences for the environment) in France [17] (Fig. 2). 

 
               a)                                                         b) 

Fig. 2. Stress-strain tensile curve for: (a) the aluminum plate; (b) Adekit A140 adhesive [23]. 
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Table I summarizes the elastic mechanical properties of the two substrates adhesive and aluminum plate. 

Table I. Mechanical properties of Aluminum 2024-T3 and Adekit A140 adhesive. 
 E(MPa) ν σe(Mpa) σm(Mpa) 

2024-T3 69000 0.33 361.97 496.42 
ADEKIT A140 2690 0.3 14.90 25.41 

For the mesh of the structure, elements of the C3DR8 type were used. As the stress concentrations are at the 
ends of the lap length and in consideration of the relative difference in scale between the adhesive layer and 
the substrates, the adhesive and the end areas of the lap length must be meshed very fine compared to the 
other zones which must comprise a coarse mesh to avoid having a voluminous number of degrees of freedom 
unnecessarily (fig.3). 

 
Fig. 3. Mesh refinement in the adhesive. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Analytical Analyzes of Stresses in Bonded Assemblies 

3.1.1. Volkersen Analysis  

Volkersen [1] introduced a formulation which assumes that the adhesive deforms only in shear. The 
substrates are treated as an elastic material and only deform under tension. Volkersen's analysis allows us to 
express the shear stress distribution τ in the adhesive (Equation 1);  

                                                                                               (1) 

Where τm is the average shear stress, E1 and E2 are the Young's moduli of the substrates, e1 and e2 are their 
thicknesses, and : 

                                                                                                                                        (2) 

Where e is the joint thickness, and G is the shear modulus of the adhesive. In the case where the substrates are 
of the same nature, E1 = E2, Equation 2 can be simplified by taking e1 = e2. Under these conditions, the 
system is balanced and the maximum shear stress τ max is given by:  

                                                                                                                                     (3) 

3.1.2. Goland and Reissner Analysis: 

 Goland and Reissner, take the bending moment into account in their analysis. They assume the adhesive and 
the substrates are perfectly elastic, and they consider a problem with plane strains. They further assume that 
the normal stress in the x direction in the adhesive is negligible and that the tensile stress in the adhesive does 
not vary across thickness. They define a bending moment factor kGR and a force factor k 'which respectively 
connect the bending moment M0 and the shear force V0 at the end of the overlap, to the tensile load applied 
to the assembly, balanced here, in order to take into account the flexibility of the substrates and the adhesive 
(fig. 4). 

 
Fig.4. Mechanical modeling of a single lap joint, after Goland and Reissner [2] 
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                                                                                                                                               (4) 

                                                                                                                                  (5) 

Where:                                                                                      (4) 

In the case of undeformable substrates (kGR = 1), the maximum shear stress is twice as high as the value 
predicted by Volkersen; hence the importance of taking into account the rotation of the joint. 

3.1.3. Hart-Smith Analysis 

Hart-Smith has done extensive work on Single Lap, Double Lap, Stepped, and Beveled Bonded Joints. Its 
analytical solutions incorporate thermal effects and stiffness imbalance effects. It is placed in the framework 
of the plates in cylindrical bending (fig. 5). In addition, Hart-Smith is interested in the nonlinear behavior of 
the adhesive: he has developed a perfect elastic-plastic approach. 

 

 
Fig. 5. Mechanical modeling of a single lap joint, according to Hart-Smith [4] 

3.1.4. Comparison of Analytical Models with Finite Element Methods: 

a) Peeling(a) and shear(b) stresses - Elastic studies 

 

Fig.e 6. Elastic studies: (a) Peel stresses (b) Shear stresses 

All the analytical models interested in simple overlap joints were not cited in our analysis, but the choice of 
the models presented makes it possible to represent the various degrees of complexity encountered when we 
are interested in the analytical determination of the fields of stress in a bonded joint operating in shear. To be 
able to get an idea of the differences between the theories presented above, the analysis of a bonded joint was 
carried out with the various analytical theories presented and a numerical model, in this case a 3D finite 
element model under the plane strain assumption made with Abaqus software. It can be seen that the 
eccentricity of the application of forces obviously leads to a detachment stress at the level of the adhesive 
joint. This is not taken into account in the theory of O. Volkersen, and it is therefore normal that the results 
given by the theory of Goland and Reissner (which as a reminder takes into account the moment due to the 
eccentricity of the forces ) lead to quite different results. The dimensions of the lap joint used are given in 
figure 1 and the assembly is subjected to a load of 20MPa. 

b)Shear stresses - elastoplastic studies 

 
Fig. 7. Elastoplastic shear stresses-studies 
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It will be noted that the shear profile is concentrated at both ends and that the bonding initiates stress 
concentration phenomena. The shear and peeling profiles given by the theories of O. Volkersen, Goland and 
Reissner, and Hart and calculated in finite elements under Abaqus for the same loading are plotted in fig 7. It 
should be noted that the separation stress is far from being negligible and that in the case of bonded joints 
with single overlap, it can play a preponderant role. The stress concentration observed at the ends for the 
shear is also observed on the peel field. The correspondence between the analytical results and numerical 
computation is relatively good in this case. It should be remembered, however, that Goland and Reissner's 
theory only applies to a limited area. 

3.2. Optimization of the Single Lap Joint 
The results of our calculation are shown in fig 8 which represents the values of the different maximum 
stresses and the variation of the von stresses according to the overlap length. In our case we considered a 
symmetrical joint with an adhesive thickness of Aluminum 2024T3 es = 1.5mm; an adhesive thickness of 
ADEKIT A-140 ea = 0.1mm, a width of 25mm and a variable overlap length. 

 
Fig. 8. Variation of a) Maximum stresses    b) Von Mises stress for different lap lengths. 

The main information to be drawn are first of all the shapes of the curves which hardly change for the 05 
cases studied with a minimum at the level of the central part and the highlighting of the edge effect because 
the maximum values of the stresses are are located at the ends of the adhesive. We also notice that with the 
increase in the overlap length the maximum stress values tend to approach more and more of the edges. 
Because for a length of adhesive of 12.5mm the significant maximum values are found at 0.5mm from the 
edges on the other hand for a length of adhesive of 40mm they are at edges of 0.25mm. 

3.3. Influence of Adhesive Thickness 

 
Fig.9. a) Maximum stresses and b) Von Mises stress for different adhesive thicknesses.          

For the effect of the adhesive, our study confirms what has been demonstrated and that the strength of the 
assembly increases with the thickness of the adhesive joint, goes through an optimum and then decreases very 
rapidly. In our case, the optimum thickness is around 0.3mm for a load of 12MPa. This phenomenon is 
explained by the increase in over stresses (especially peel stresses) when the thickness of the gasket increases. 
The optimum thickness is therefore the moment when these constraints are less. 
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3.4. Influence of the Thickness of the Plates 

   
Fig. 10. Variation of the maximum of a) different stresses and b)Von Mises stress for different thicknesses of the adherents. 

Note in Fig. 10 that the more the thickness of the substrate increases, the more the active bonding surface 
decreases, but it is greater for the peel curve. This explains why the coat increases with the importance of the 
thickness of the substrate, on the other hand the Von Mises curve gradually increases and then reaches an 
asymptote which in our case has a value of 2.5mm. This is the optimal value of the substrate for our study. 

3.5. Optimization of the Shape of the Joint: 

3.5.1. Internal Beveling of Substrates: 

In this study aluminum alloy 2024-T3 and ADEKIT A140 epoxy polymer were used with consideration given 
to a balanced joint with an adhesive thickness of 1.5mm and a width (b) of 25mm. on the one hand and with 
an adhesive thickness (ea) of 0.15mm and overlap length (L) of 20mm on the other hand. The joint is 
subjected to a tensile load directed along the x axis or parallel to the lap length. Fig. 11 represents the diagram 
of the joint studied. 

 
Fig.11. Configuration of JSR-a) without beveling and b) with beveling. 

combinations of the dimensions of the heel of the follower "d" and those of the length "a". we took values of 
the heel d varying from 0 to 1.5mm with a step of 0.5mm. in the same way for each value of the heel "d", "a" 
varies from 5 to 20mm with a step of 5mm.  

 

On the basis of the results obtained from the curves of the various cases studied, it turned out that the case 
where the heel d = 0 constitutes the case where the bonded joint is the most resistant and consequently the 
analyzes which follow will concern only this case for the determination of the optimal configuration of the 
joint.  

 
Fig.12. Represents the maximum stresses for the 12 cases studied. 

 
Fig. 13. State of stress along the adhesive joint. 
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It can be seen from fig. 13 that the plasticization of the adhesive begins at the end (point A) where the 
resistance is lowest. At point "B" the equivalent stress is 2,886 MPa, which is almost 11 times more resistant 
than at point "A". 

3.5.2. External Beveling of Substrates 

In this part of the study we consider a thickness of adhesion (es) of 1.5mm and a width (b) of 25 mm on the 
one hand and with a thickness of the adhesive (ea) of 0.15mm of overlap length (L) of 20mm on the other 
hand (fig. 14). The JSR is subjected exclusively to a tensile loading directed along the x axis or parallel to the 
overlap length. 

 
a)                                                                   b) 

Fig. 14. Joint configuration: a) Straight edge, b) External bevel. 

Twelve propositions were taken into consideration by combining the dimensions of the follower's heel "d" 
and those of the length "a". we took values of the heel d varying from 0 to 2mm with a step of 0.5mm. in the 
same way for each value of the heel "d", "a" varies from 5 to 20mm with a step of 5mm 

In order to be able to distinguish the optimal case from the others, the test specimens studied were subjected 
to a tensile stress of 15 MPa. On the basis of the results obtained from the curves of the different cases 
studied, it turned out that the case where the heel “d = 0” constitutes the case where the joint is the most 
resistant and therefore the analyzes will only concern this case for the determining the optimum joint 
configuration. 

 
Fig.15. Representation of the maximum stresses for the 12 cases studied. 

Fig.16 shows that the plasticization of the adhesive begins at the end of the adhesive joint which confirms the 
effect of edges or singularity, while the substrate is still far from the plastic threshold. 

 
Fig. 16: Start of plasticization of the adhesive. 

3.6. Optimization of the Bead Joint 

 
Fig.17. Joint with bead at 30° - 45°- 60°. 

On the basis of the results of the studies on the bead joint which revealed as the optimal joint the one with the 
bead at 45 ° over the entire height of the adherent, we considered it interesting to further optimize the joint by 
modifying the bead angle. For this purpose we chose three characteristic angles namely 30 °, 45 °, and 60 °. 
Fig. 17 represents the joints studied. Fig. 18 (a, b, c) represent the curves concerning a) failure load, b)the 
Von Mises, peel and shear stresses and c) von mises stress versus ovelap length. 
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Fig. 18. (a) Loads for which the adhesive plasticizes; (b) stresses σMises, σyy and τxy; (c) Shape of the stresses curves for 

α = 30 °. 

Fig. 18 (a) shows the shape of the ruin curve, the slope of which increases with the increase in the angle of 
the bead. Note that P max (fig. 18 (a)) corresponds to the value of the loading when σ Mises reaches the level 
of plasticization of the adhesive for the three cases studied. Effectively between 30 ° and 45 ° notes a 
decrease in the failure stress of 10MPa and between 45 ° and 60 ° a decrease in the failure stress of 20MPa. 
On the light of the results, the joint with a bead angle of 30 ° constitutes the optimal case. 

3.7. Effect of Defect Presence in Adhesive Layer 
The analysis performed in this study aims to determine the shear stress distribution in the adhesive layer in 
presence of bonding defect. We consider one defects were considered, and multiple random positions were 
identified in the adhesive layer. The defect shape is square, the size of which is equal to 1 ∗ 1 mm², its depth 
is the same as the thickness of the adhesive. The fig.19 presents the cases of the few positions of the defects. 
The analysis of the maximum shear stress and peel stress in the adhesive layer for each defect position is 
shown in fig.20. 

 
Fig. 19. Different positions of the defect in the adhesive layer. 

 
a)                                                                                      b) 

Fig. 20. Distribution of the different values: a) shear stresses and b) peel stresses in the adhesive layer (P = 
15MPa, ea = 0.2mm, defect size = 1mm). 

Fig.20  illustrates different values of the shear and peel stress for various bond defect positions, where the X 
and The X and Y axes respectively represent the width and the length of the adhesive and the different values 
of the shear stress for the different positions of the defect are noted. It is clear that for this value of the 
nominal applied stress, with a minimum size of a defect in the adhesive layer, the shear and peel stresses in 
the adhesive are still low compared to the elastic limit and cannot be reduced. No case exceed the critical 
value of shear and peel stress. in the same way one notices that the greatest values of the two constraints are 
noted compared to positions which exist at the level of the edges of the adhesive, whereas the core of the 
adhesive is not sensitive to the presence of the defect and remains inactive. 
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3.8. Hygrothermal Aging of the Adhesive 
The natural aging of polymeric materials such as ADEKIT A-140 adhesive is often very slow to keep up with 
changes in these mechanical properties. This is why it is necessary to opt for accelerated aging, in order to 
simulate natural aging. These tests make it possible to follow the evolution of the mechanical properties of 
the solid adhesive during aging. The ADEKIT A-140 structural adhesive samples were obtained by the 
molding process and then introduced into a climatic chamber where the temperature and humidity were 
varied ( fig.21). After each immersion time, the adhesive was tested under tensile test. 

 
a)  b) c) 

Fig. 21.  a)Hygrothermal aging chamber, b) tensile test on adhesive and c) adhesive specimen 

The tensile tests were carried out on a type tensile machine (model: MTS, Q, TestTM), equipped with a load 
measuring cell and a maximum capacity of 50KN. The tests were carried out at a speed of movement of the 
crosspiece of 0.3 mm / min. The deformations are measured by a deformation extensometer bonded to the 
dumbbell specimens.The average tensile test curves obtained for the adhesive specimens are shown in Fig. 
22. 
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a)                                                                     b)                                                                  c) 

Fig. 22 .Tensile curve carried out on the adhesion at different immersion times a) temperature 20 ° C, b) temperature 40 ° 
C, c) temperature 60 ° C. 

Once the mechanical properties of the adhesive after different immersion times and at different temperatures 
have been introduced into the Abaqus calculation code. We determined the distribution of the different 
stresses in the adhesive joint (fig.23) 
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T= 60°C 
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Fig. 23 . Distribution of the different stresses in the adhesive joint (Von Mises, shear and peel) according to the different 
temperatures and immersion times (20 ° C, 40 ° C and 60 ° C). 

 

The evolution of the different stresses in the adhesive joint follows the same pattern before and after aging. 
High stresses at the two edges of the adhesive. At a temperature of 20 ° C, a decrease in the various stresses is 
noted just after 4 weeks of aging. This decrease varies according to the type of constraint, for Von Mises a 
drop of 38%. The core of the adhesive that was inactive becomes active and the area of high stress extends 
into the bonding surface. The reduction in stresses becomes more important once reaching 16 weeks of aging. 
And the heart becomes more and more active. The percentage decrease in the value of the various stresses 
becomes greater at the level of the two edges of the adhesive. If the temperature increases more and more 40 ° 
C, the mechanical properties of the adhesive become weaker and weaker and the value of the different 
stresses in the adhesive joint decrease considerably at the level of the two edges with an adhesive core of 
more in addition active if the immersion time is long. If the temperature reaches 60 ° C, the value of the 
various stresses becomes too low and the adhesive exhibits an almost constant variation of the stresses 
depending on its surface. 

4. CONCLUSION  
The bonding process is interesting, but its use remains limited only for secondary structures; it gradually 
replaces conventional assembly procedures given its low resistance to aging (temperature and humidity). 

In bonded assemblies, the most important thing is to make a good choice for the geometric and mechanical 
parameters of the bonde and of the two plates. 

In addition to aging and heat problems, the phenomenon of stress concentration at the edges of the overlap 
zone constitutes a major problem with regard to the resistance of single-overlap bonded joints. 

The simple lap joint with a straight edge represents the worst case of the studied cases. 

The field of research for this process is wide and requires more skill in order to optimize the important 
parameters for a good assembly which ensures a long service life. 
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Abstract 
In today's industry, bearing faults can cause downtime in whole system operation or stop completely the 
system. Any machine, whether rotational (bearings, pump, compressor, gas or steam turbine, etc.) or non-
rotational (heat exchanger, distillation column, valve, etc.), will eventually reach a point of unhealthy. This 
point which is called anomaly, may not be a true failure or downtime, but a point where the equipment is 
no longer operating in optimum condition. This indicates that the machine needs some maintenance activity 
to regain full working activity. In simple terms, determining the "health condition" of equipment is the 
domain of condition monitoring. This paper proposes a method based on Mahalanobis and Autoencoder to 
detect anomalies for rolling bearing. Two methods were used to detect the anomaly and close results were 
obtained for both methods successfully. 

Keywords: Anomaly, autoencoder, mahalanobis distance, rolling bearing. 

1. INTRODUCTION 
Bearings work under the principle of minimizing the friction between two surfaces of relative turning motion 
and transfer of the load seamlessly. Bearings are in every application that has a turning mechanism. Although 
it is the most important element of rotary machines, 45% of machine failures stem from bearing failures [1, 2]. 
Non-stop operation of machines under suitable operating conditions is both an industrial and an economic 
necessity. This can only be achieved with appropriate maintenance strategies [3]. The pros and cons of 
maintenance strategies should be evaluated according to the process and the most appropriate maintenance 
strategy should be followed. Maintenance strategies can be evaluated in three classes as reactive maintenance, 
preventive maintenance, and predictive maintenance. 

Reactive maintenance is based on the "repair when it fails" method. It is used in conditions where the process 
is not critical. Replacing a failed lamp at home can be shown as an example of this type of maintenance. This 
maintenance strategy cannot be applied in critical processes. Preventive maintenance refers to the maintenance 
strategies carried out at the durations specified periodically. This includes the periodic maintenances performed 
on passenger cars after they have completed the distances of 10.000 km and 15.000 km. Periodic durations are 
based on the statistical results of previous observations. Predictive maintenance, on the other hand, is based on 
the principle of monitoring the health condition and the trend of failure of a machine. An estimate is made 
based on these data. These estimates are made according to the various indicators such as vibration, thermal 
image, temperature, and oil analysis. Estimates are made by producing an output based on certain algorithms 
of the collected data.  

Studies have been carried out on bearing failures for many years. The first studies were used to doing with 
signal processing techniques. Bearing failures have also started to be examined from this perspective with the 
rise of the topics such as artificial neural networks, machine learning, and deep learning. Monitoring the health 
condition of a bearing can be thought of as a pattern recognition process.1  
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According to the available literature, a general smart diagnostic methodology includes these four steps: data 
collection, feature extraction, feature selection and feature classification [4]. 

The data acquisition step collects signal from the sensor systems that reflect the health condition of the bearings. 
These signals are vibration signals [5], acoustic emission signals [6] or electric motor currents [7].  

Feature extraction maps the original signals to statistical parameters that convey information about machine 
condition. In the pattern recognition problem, the feature extractor design plays a very important role in order 
to achieve a high accuracy rate. The features of the signals can be extracted from the time domain [8], frequency 
domain [9], and time-frequency domain [10]. 

Machine Learning (ML)-based bearing failure diagnostic has been widely practiced for many years, but this 
approach has some disadvantages. Designing a feature extractor requires expertise in the specific subject 
studied and signal processing techniques. However, feature extraction does not have a common procedure for 
every task [11]. 

In deep learning (DL) algorithms, the output obtained from one layer will be the input for its successive layer. 
Each layer can learn higher level data representations from the previous layer output. Therefore, DL 
architectures can automatically extract large numbers of complex features from input data without human 
experience: feature layers are extracted from the raw data by a general-purpose learning procedure [12]. With 
this capability, DL architectures are capable of coping with the challenge of traditional machine learning. DL 
models have been successfully applied in many fields such as computer vision, voice recognition, signal 
processing and medical image analysis. 

In this study, we propose Mahalanobis and Autoencoder methods to monitor anomaly of bearings. The results 
show that these methods can successfully detects anomaly of a bearing with a determined threshold. The rest 
of the paper is formed as follows. Section 2 explains material and methods used in the study. Section 3 presents 
experimental results and gives some brief discussions. Conclusion of this study is given in Section 4. 

2. MATERIALS AND METHODS 
Mahalanobis distance is a widely used classification method. It takes into account the covariance matrix 
extracted from the data to calculate the distance between two points. That is, it uses the statistical properties of 
the data set. Where X, μ, and S represent a multivariate data set, mean vector, and covariance matrix, 
respectively, the Mahalanobis distance in the form of D(X,μ) is represented as: 

𝐷𝐷𝑀𝑀(�⃗�𝑥) = �(�⃗�𝑥 − �⃗�𝜇)𝑆𝑆−1(�⃗�𝑥 − �⃗�𝜇)                                                                           (1) 

Autoencoder (AE) is an unsupervised deep learning algorithm. AE basically consists of 3 layers, being the input 
layer, the hidden layer and the output layer. The difference from a traditional artificial neural network is that 
the input and output layers contain the same number of neurons. As seen in Figure 1, the input part is called 
“encoder” and the output part is called “decoder”. 

 
Fig. 1. Basic AE structure 

In AE, these two parts are integrated with each other. The data received from the input layer is mapped to the 
hidden layer as in Equation (2):  

𝑎𝑎𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑊𝑊𝑒𝑒𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝑏𝑏𝑒𝑒)                                                                                                                           (2) 

In the decoder part, the input values are tried to be recreated: 
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𝑥𝑥̂𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑊𝑊𝑑𝑑𝑎𝑎𝑖𝑖 + 𝑏𝑏𝑑𝑑)                      (3) 

In Equation (3), “We, be, Wd, bd” represents the weight matrix and bias vector of the encoder and decoder, 
respectively. f() denotes the activation function and ai denotes the values formed in the neurons in the hidden 
layer. If it is assumed that the input vector consists of m samples, the loss function can be expressed by one of 
the following equations: 

𝐽𝐽(𝑊𝑊𝑒𝑒 ,𝑊𝑊𝑑𝑑 , 𝑏𝑏𝑒𝑒 , 𝑏𝑏𝑑𝑑) = 1
2𝑚𝑚

∑ (𝑥𝑥�𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑖𝑖)2𝑚𝑚
𝑖𝑖=1                                                                                                             (4) 

𝐽𝐽(𝑊𝑊𝑒𝑒 ,𝑊𝑊𝑑𝑑 , 𝑏𝑏𝑒𝑒 , 𝑏𝑏𝑑𝑑) = 1
𝑚𝑚
∑ 𝑥𝑥�𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 log�𝑥𝑥�𝑖𝑖� + (1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖)log (1 − 𝑥𝑥�𝑖𝑖)                                                                       (5) 

Equation (4) gives the mean of the squares of the errors and Equation (5) gives the cross-entropy value. Using 
one of these two equations as the loss function and optimizing the AE parameters, the input vector is 
reconstructed as the output vector. This means making the reconstruction error (x̂-x) as small as possible. Since 
the output vector is created from the hidden layer, the hidden layer vector is a representation of the output 
vector. In summary, the purpose of AE is to extract meaningful and robust features from the input data. 

AEs have also been developed over time and showed variations. Examples of these are Denoising AE (DAE) 
and Stacked AE (SAE). AE and its variations are unsupervised learning algorithms. They are promising 
methods to overcome the difficulties of feature extraction by learning features in high-level representations 
with arbitrary accuracy.  

Jia et al. [13] used multiple AEs to extract features from the raw vibration signals. The extracted features were 
then passed through a softmax regression to identify the faulty bearing types. This method directly used raw 
vibration data, but the performance was not good because the original AE with MSE loss function in complex 
signal lacked durability [14]. To overcome this disadvantage of AE, Shao et al. [15] proposed a new loss 
function for AE by adopting the maximum correntropy, which is a nonlinear and local similarity measure, 
insensitive to complex and non-stationary background noises.  

Jia et al. [16] addressed the two shortcomings of traditional AEs. The first was that AEs could extract similar 
features, and the second was that the extracted features had a shift variant feature. To overcome these 
disadvantages, they proposed a Local Link Network (LCN) built by the Normalized Sparse Autoencoder 
(NSAE) called NSAE-LCN. In their approach, NSAE is a modification of infrequent AE. The differences 
include: (1) the ReLU function uses ReLU as the activation function instead of the sigmoidal function as it is 
more efficient in the training process, (2) it removes the bias since the bias value is ineffective in feature 
extraction, (3) KL replaces the divergence function with the norm and (4) adds a soft orthonormal constraint to 
the loss function.  

The concept of anomaly indicates the time when the bearing begins to end its life. For this study, a model was 
extracted from the first part of the bearing's life data, that is, the data that the bearing is healthy, and a threshold 
value was determined. It is assumed that an anomaly occurs when this threshold value was exceeded. The range 
of 5%-40% of the bearing life was chosen as the healthy bearing data.  

The problem was solved and compared using statistical methods, machine learning. Mahalanobis distance was 
used as a statistical method, Autoencoder structures were utilized in machine learning and deep learning 
methods. The study was validated with PRONOSTIA dataset.  

The dataset is created by Nectoux et al. [17]. The experiment was carried out under three different experimental 
conditions. These conditions are as follows: 

• Condition 1: 1800 rpm and 4000 N 

• Condition 2: 1650 rpm and 4200 N 

• Condition 3: 1500 rpm and 5000 N 

Seven bearings for condition 1 and condition 2 and five bearings for condition 3 were subjected to life tests. 
The first two bearings, namely the training set, were taken as a basis for each condition in our study. These two 
bearings were used in this paper. The training and test data are shown in Table I and the experimental setup is 
shown in Figure 2. 
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Table I. Training and test sets 

 Conditions 1 Conditions 2 Conditions 2 

Learning Set Bearing 1_1 Bearing 2_1 Bearing3_1 

Bearing 1_2 Bearing 2_2 Bearing 3_2 

Test Set Bearing 1_3 Bearing 2_3 Bearing3_3 

Bearing 1_4 Bearing 2_4  

Bearing 1_5 Bearing 2_5  

Bearing 1_6 Bearing 2_6  

Bearing 1_7 Bearing 2_7  

 

 
Fig. 2. Pronostia experimental setup 

3. RESULT AND DISCUSSION 
As a method in the study, nine-time domain and one frequency domain features were extracted. These are mean, 
maximum, minimum, standard deviation, skewness, kurtosis, median, RMS, crest, and FFT. These features 
were calculated for each sample acquired form the process.   

While the model was being trained, bearing life samples were taken as healthy data of the bearing. The number 
of features was also reduced to two by the Principal Component Analysis method.  

Although the distribution intuitively resembles the normal distribution, it should be confirmed by normality 
test. For this purpose, the Shapiro-wilk (SW) normality test was applied to the data.  According to this test, if 
the condition ‘p > 0.05’ is met; it can be accepted as having a normal distribution. Thus, statistical parameters 
can be used for decision making purposes. As a result of the test, the p value was found to be 3.00052x10-3 for 
the SW test. 

In the normal distribution, 95.45% of all values were in the range of ±2σ, while 99.73% of them were distributed 
in the range of ±3σ. When the anomaly detection is considered outside the ±3σ range, three times the 
distribution mean is accepted as the threshold value. In the studies on the data, the threshold value is found as 
3.65. When this threshold value is accepted as the limit for the anomaly, the calculated Mahalanobis distances 
of the test data and the threshold value are shown in Figure 5. As seen in the figure, if it is predicted that the 
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threshold value is constantly exceeded after the 1000th sample, singular jumps are noticeable throughout the 
graph. To solve this problem, the signal was passed through the Savitzky-Golay filter. 

 
Fig. 3. Bearing 1_1 Mahalanobis distribution and its results 

In the 1045th example, anomaly was started in the bearing. This means that the onset of anomaly occurs when 
91% of the bearing life is completed. In the second dataset, the vibration data given under the condition was 
also solved by the same method. Only the training set was used in the study. The result is shown in Figure 5. 

 
Fig. 4. Bearing 1_1 result 

As a result of Bearing 1_1, anomaly detection is completed in approximately 50% of the bearing life. In this 
respect, we encountered a different result than the first result. The result graphs of the other bearings in the 
dataset are shown in Figure 5. 

 
Fig. 5. Bearing 1_2, Bearing 2_1, Bearing 2_2, Bearing 3_1, and Bearing 3_2 results 

The same problem has been studied with another approach, the AE method. As explained in the first chapter, 
AE is a neural network structure that aims to reconstruct the input side features at the output. In this study, the 
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error distribution occurring during reconstruction was examined and it was predicted that anomaly occurs when 
the error distribution is out of the way as in the previous method. 

A hidden layer, composed of 3 layers, was used as the autoencoder structure. 10 nodes were used in the first 
hidden layer, 2 nodes were used in the second hidden layer, and 10 nodes were used in the third hidden layer. 
The maximum number of epochs was set to 100. Training and validation losses are shown in Figure 6.  

 
Fig. 6. Loss function graph 

The distribution of reconstructed errors is also shown in Figure 7. The mean of the absolute errors was used as 
the error function.  

 
Fig. 7. Distribution of the loss function 

The anomaly occurred at the point where the bearing reached 91% of life again. Very close results were 
obtained with the first method. Finally, the methods and their results are shown in Table II. 

Table II. Completed life of the bearings for anomaly detection 

 Mahalanobis AE 

Bearing 1_1 49,70% 58,25% 

Bearing 1_2 95,00% 95,00% 

Bearing 2_1 91,20% 90,45% 

Bearing 2_2 82,75% 82,31% 

Bearing 3_1 95,30% 94,60% 

Bearing 3_2 89,00% 88,10% 
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4. CONCLUSION 
Anomaly detection of bearings play a critical role in reliable operation of many rotary machines, since bearing 
failure is the prominent failure mode in these machines. In addition, monitoring anomaly of bearings is the key 
point to predict the remaining useful life (RUL). In this study, a threshold is determined to indicate bearing 
failure mode. Threshold is found according to extracted features of vibration signals by AE and Mahalanobis 
distance. Outputs are filtered through the Savitzky-golay filter to prevent false alarms. As a result, it was 
observed that anomaly was detected before the bearings shutdown.  In future studies, it is planned to calculate 
the RUL of the bearing. In addition, the studies will be applied to the ongoing bearing tests within the ORS 
(Ortadoğu Rulman Sanayi ve Tic. A.Ş) company. 
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Abstract 
The brain tumor is one of the most dangerous diseases, and it should be discovered and treated as soon 
as possible. Statistical research also reveals that if caught early enough, illness can be cured. Due to the 
variety and complexity of tumors, classifying the kind of tumor using magnetic resonance imaging (MRI) 
is a difficult task. But the process became easier with advances in image processing, machine learning, 
and deep learning approaches. We suggested a deep learning neural network model based on two 
separate networks AlexNet and Visual Geometry Group (VGG) in this research.  The suggested model 
was trained and tested using 3064 pictures from 233 patients in this research. 708 meningioma slices, 
1426 gliomas slices, and 930 pituitary slices are included in this data collection Fig.1.[1] [2] For each of 
the three classes, the suggested model was tested using an accuracy and confusion matrix. The results of 
the studies demonstrate that AlexNet and VGG networks have classification accuracies of 95% and 97 
percent, respectively. 

Keywords: deep learning, image classification, deep learning, AlexNet, VGG, transfer learning. 

 

 

 
Fig.1.Sample images of 3 different brain tumor types. (3064 images, from 233 patients) 
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1. INTRODUCTION 
One of the deadliest diseases that can take a person's life is a brain tumor. It is caused by aberrant tissue cell 
proliferation in the brain, which leads to a major neurological condition in humans. And, as a result of the 
environment and our modern way of life, these types of tumor cases are raised [3]. To address this issue and 
reduce the number of patients, a mix of computer technology and advanced picture analysis tools can be 
employed. Magnetic resonance imaging (MRI) is a technique for imaging the infected part of the human 
body. MRI is preferred more than X-ray imaging in this application because it provides all the details. After 
imaging with MRI, it is diagnosed by doctors or using computer-assisted diagnostics (CAD). If a tumor is 
discovered, they move on to the second stage, which is to classify the type of tumor. Several methods in 
machine learning and deep learning can be used to classify the type of tumor. 

There are several ways for classifying photos in the literature [6]. Because of the complex brain structure and 
abrupt changes in intensities, gray level thresholding and morphological features-based techniques don't 
really produce adequate results. If the anomalies in the brain cannot be segmented spatially, segmentation-
based techniques will fail [4]. Furthermore, the efficiency of these techniques is limited by the statistical and 
geometrical variances in brain pictures. This type of classification can be done by feature extractions and 
machine learning [5]. But in this study, we will concentrate in deep learning rather than machine learning. 
And we will show the result of two deep learning of two network networks AlexNet and Visual Geometry 
Group (VGG). 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1.  Pre-processing 

This section concerns on enhancing the image to increase the accuracy of the classification and decrease the 
blur that happened by morphology operations. In this stage, the sample images are changed to color imaged 
(RGB) after resizing them into 277×277 to fit the deep learning networks. The output sample of these 
processes is shown in Fig.2. 

 

 

Fig.2. output samples of Pre-processing stage 

 

2.2.  Deep learning 
Convolutional Neural Networks (CNNs / ConvNets) 

Convolutional Neural Networks are similar to regular Neural Networks in that they are made up of neurons 
with learnable weights and biases. Each neuron takes some inputs, does a dot product, and then executes a 
non-linearity if desired. From raw picture pixels on one end to class scores on the other, the whole network 
still represents a single differentiable scoring function. They still contain a loss function on the very last 
(fully-connected) layer (e.g., SVM/SoftMax), and all of the tips/tricks we discovered for learning ordinary 
Neural Networks still apply. 

The idea that the inputs are images is made explicit in ConvNet topologies, allowing us to incorporate 
specific attributes into the architecture. As a result, the forward function is more efficient to construct, and the 
set of variables in the network is greatly reduced. 

Left: A regular 3-layer Neural Network. Right: A ConvNet arranges its neurons in three dimensions (width, 
height, depth), as visualized in one of the layers. Every layer of a ConvNet transforms the 3D input volume to  
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a 3D output volume of neuron activations. In this example, the red input layer holds the image, so its width 
and height would be the dimensions of the image, and the depth would be 3 (Red, Green, Blue channels). [8] 

2.2.1. Alexnet 
Alexnet is a convolutional neural network (CNN) created by Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Geoffrey 
Hinton in conjunction with others [7]. This network was trained to classify 1.2 million high-resolution photos 
into 1000 distinct classes for the ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) 2010. It 
outperformed state-of-the-art algorithms at the time, with top-1 and top-5 error rates of 37.5 percent and 17 
percent, respectively. In our study we entered 3064 pictures as three classes in the network and train it many 
times to get the best result that is 95% as classification accuracy. 

The design of Alexnet is very deep with more filters per layer. It consists of eight layers: five convolutional 
layers (some of them are followed by max-pooling layers), two fully connected hidden layers, and one fully 
connected output layer. Especially, training this network is also feasible on multiple GPUs. In ILSVRC 2012, 
a variant of this model was trained with the contribution of some techniques to avoid overfitting as data 
augmentation, dropout. Consequently, it won the competition with a top-5 test error rate of 15.3% was 
achieved. 

The architecture of Alexnet is described by the following figure: 

 
 

Fig. 3.  The architecture of Alexnet model. Source [7] 

 

In the first layer, a convolutional window of size 11 × 11 is used. It is because of input size is large, so we 
need to use a large kernel to capture the object. The convolutional window shape in the next layers is reduced 
gradually to 5×5 and 3×3, but the number of filters is increased in parallel. The two first and the last 
convolutional layers are followed by max-pooling layers, where a pooling window of size 3×3 and a stride of 
2 steps are applied. Hence, the output size is halved throughout these pooling layers. 

In this model, the ReLU activation function was applied [7]. Besides, the authors also used some techniques 
to reduce overfitting phenomena, such as data augmentation and dropout. For more detail, the dropout 
technique was applied in the two first fully connected layers with a dropping ratio of 50%. 

2.2.2. VGG Network 
AlexNet was a groundbreaking breakthrough when it was released in 2012. CNN’s, i.e., Convolutional 
Neural Networks, is one of the most successful image recognition models.  VGG tackles one of CNNs’ most 
critical features: Let’s take a look at VGG ‘s architecture: 

Contribution. VGG accepts a 224×224-pixel RGB image as input. To keep the input image size constant, the 
writers cropped out the middle 224×224 patch in of image for the ImageNet competition. 

Convolutional Layers are a kind of convolutional layer. VGG’s convolutional layers have a very small 
receptive field (3×3, the smallest dimension that encompasses both up and down and left and right). There is 
also 1×1 convolution filters that perform a linear transformation of the input before passing it through a ReLU 
unit. The convolution stride is set to 1 pixel to maintain spatial resolution after convolution. 
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Layers that are completely linked. VGG has three completely connected layers, the first two of which each 
has 4096 channels and the third of which has 1000 channels, one for each class. 

Unseen layers VGG employs ReLU in all of its secret layers (AlexNet came up with a big idea that sliced 
training time in half.). Local Response Normalization (LRN) is not used by VGG because It improves 
memory retention and training time while providing little improvement inaccuracy. 

An annual computer vision competition, the ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC), 
is held. Object localization is the first step in detecting objects in an image from 200 different groups. The 
second phase is image classification, which involves labeling each image with one of 1000 categories. Karen 
Simonyan and Andrew Zisserman of Oxford University’s Visual Geometry Group Lab proposed VGG 16 in 
their paper “VERY DEEP CONVOLUTIONAL NETWORKS FOR LARGE-SCALE IMAGE 
RECOGNITION” in 2014. In the 2014 ILSVRC challenge, this model took first and second place in the 
above categories. 

2.2.3. The difference between alexnet and VGG 
AlexNet has eight layers, including five convolutional layers and three completely connected layers, as well 
as three max-pooling layers after the first, second, and fifth convolutional layers. The first convolutional layer 
contains 96 filters with a 4-pixel stride and 2-pixel padding. Other convolutional layers’ stride and padding 
are all set to 1 pixel. The second convolutional layer contains 256 filters. The third, fourth, and fifth 
convolutional layers, respectively, have 384, 384, and 256 3 × 3 filters. 

The used VGG 16 is much more complex, with 16 weight layers, including thirteen convolutional layers with 
a 3 × 3 filter size and completely connected layers. The fully connected layer configurations in VGG -16 and 
AlexNet are identical. Both convolutional layers’ stride and padding are set to 1 pixel. Each convolutional 
layer is divided into five groups, with a max-pooling layer following each group. 

2.3. Classification stage 
Image classification is the way which categorize all the images to a particular class. Computer can also do 
classification if it is trained about different characteristics of classes which may occurs. In present case after 
reading the MRI slices and change them to color images (RGB). Then, resize the images to fit the networks. 
We turned to train the model to classify by using AlexNet and VGG networks). And after each training 
session we check the result if it’s not satisfied, we return to change the training options and retrain the 
network till get an optimal factors and ready model. The model will classify between the three types of tumor 
meningioma, gliomas, and pituitary. Fig.4. is shown the methodology flow chart diagram for this study. And 
Fig5 show. The process of training the network and increase the accuracy for one cycle. 

 

 
Fig.4. Methodology Flow Chart Diagram 
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Fig.5. The process of training the network for one cycle. 

 

The following tables are showing how the accuracy change along with the change of the network factors.The 
first table represent the process while applying to the AlexNet Network table1. The second table is for the 
VGG network table 2. 

Table I. Change of accuracy along with AlexNet Network factors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table II. Change of accuracy along with VGG Network factors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MiniBatchSize MaxEpochs Validation Frequency InitialLearnRate Accuracy 

10 6 3 1e-4 83.9% 

10 15 3 1e-4 85.53% 

6 6 3 1e-4 87.81% 

5 50 3 1e-3 89.66 % 

4 50 4 1e-4 91.08% 

5 10 2 1e-4 88.9% 

4 70 2 1e-4 95.65% 

MiniBatchSize MaxEpochs Validation 
Frequency 

InitialLearnRate Accuracy 

6 20 2 1e-3 92.93% 

5 70 4 1e-4 94.93% 

5 50 3 1e-4 96.7% 
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3. RESULTS AND RECOMMENDATIONS 
The purpose in this model is to classify between the three types of brain tumors. The data set consists of 3064 
slices in total. These slices are composed of 708 meningioma, 1426 gliomas, and 930 pituitary tumors.  After 
several sets of training and changing the factors of the network. Since the tuning of the factors was done 
randomly. The studies' findings show that AlexNet and VGG networks have 95 percent and 97 percent 
classification accuracy, respectively. In the future work Optimization algorithm may be used to get better 
result. The following figures are shown the confusion matrix of the two networks AlexNet Fig6 and VGG 
Fig.7. 

 

 
Fig.6. Confusion of classification using AlexNet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. Confusion of classification using VGG 
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Özet 

İnşaat sektöründeki uygulamalarda asıl yüklenicilerin sorumluluğunda bulunan bazı imalat iş gruplarının 
alt yüklenici kullanılarak gerçekleştirildiği bilinmektedir. Özellikle ülkemizde alt yüklenici seçimlerindeki 
hataların ve sözleşmelerin uygulanmasında karşılaşılan problemlerin azaltılması amacıyla bilimsel ve 
uygulamaya yönelik seçimlerin yapılmasına yardımcı olabilecek Karar Destek Sistemlerinin kullanılması 
kaçınılmaz bir gerçektir. 

Bu çalışmada, alt yüklenici seçiminde karar destek sistemi olarak ANP (Analytic Network Process) 
yönteminin kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla; seçimde dikkate alınması gereken ana seçim 
kriterlerinin ve alt seçim kriterlerinin belirlenmesi için uzman görüşlerini içeren anketler yapılarak karar 
vericilerin görüşleri alınmıştır. Elde edilen verilere göre alt yüklenici seçiminde etkili olabileceği 
düşünülen ana ve alt kriterler ile bu kriterlerin önem dereceleri sınıflandırılmış ve bir ANP ağ modeli 
oluşturulmuştur. Modelde kullanılan seçim kriterlerinin ağırlık oranları tespit edilmiştir. Oluşturulan ağ 
modelinin ANP çözümleri Super Decision yazılımı kullanılarak elde edilmiştir.  

Tespit edilen sonuçlara göre ANP yönteminin bir karar destek sistemi olarak inşaat sektöründe alt yüklenici 
seçiminde kullanılabileceği, daha detaylı ve daha objektif kriterlere göre seçim yapılabilmesine olanak 
sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle ANP yönteminin inşaat sektöründe birbirlerine çok yakın 
özelliklere sahip alt yüklenici seçiminde karar vericilerin daha gerçekçi verilere dayalı seçim 
yapabilmelerine olanak sağladığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: ANP (Analitik Ağ Süreci), KDS (karar destek sistemleri),  alt yüklenici seçimi 

Use of Decision Support Models for Sub-Contractor Selection in 
the Construction Industry – An ANP (Analytic Network Process) 

Application 

Abstract 
It is known that some construction works under the responsibility of the original contractors in the 
construction industry are carried out using the subcontractor. Especially in Turkey, it is inevitable to use 
Decision Support Systems, which can help to make scientific and practical choices in order to reduce the 
problems encountered in the implementation of contracts and errors occurred in selection of 
subcontractors. 

In this study, the usability of ANP (Analytic Network Process) as a Decision Support System has been 
investigated. For this purpose, in order to determine the main selection criteria and sub-selection criteria 
that should be considered in the selection, the opinions of the decision-makers have been obtained by using 
application of questionnaires. The main and sub criteria that are considered to be effective in the choice of 
subcontractor according to the obtained data, and importance of these criteria were classified. Then, ANP 
network model has been established according to this classification. The weighted ratios of the selection 
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criteria used in the model have been determined. ANP solutions of the generated network model have been 
obtained by using Super Decision Software. 

According to the results, the ANP method can be used as a Decision Support System in the construction 
industry for selection of subcontractor and to allow selecting according to more detailed and more 
objective criteria. Especially, it has been seen that the ANP method allows decision-makers to make choices 
based on more realistic data when selection of subcontractors with very similar characteristics in the 
construction industry. 

Keywords: ANP (Analytic Network Process), DSS (Decision Support Systems), Subcontractor Selection 

1. GİRİŞ 
Değişen dünya ekonomisi, firma ve kurumların daha çabuk karar almaları ve daha çabuk dönüşebilmeleri 
(esneklik) ihtiyacını ortaya çıkartmıştır. Her bir firma giderek daha esnek, daha yalın ve daha çevik olmak 
istemektedir. İnşaat sektörü de rekabetin yoğun yaşandığı ve çok çeşitli riskleri içinde barındıran bir sektördür. 
Entegrasyon ihtiyacı çok fazla olan bu sektörde, projenin gerçekleştirilmesi için mal sahibiyle sözleşme 
imzalayan ana yükleniciler, sektördeki zorluklar sebebiyle olası riskleri en aza indirecek çözümler 
arayışındadırlar [1].  Sektörde en çok kullanılan çözüm ana yüklenicilerin, projelerin belirli kısımlarında dış 
kaynak kullanımına gitmeleridir. Bu sebeple, firma dışından gerekli teknolojiyi ve uzmanlığı kısa sürede, düşük 
maliyette ve yüksek kalitede sunabilecek firmaların yani alt yüklenicilerin kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Alt yüklenici değerlendirme ve seçimi, inşaat sektöründe genelde faaliyet gösteren ana yükleniciler tarafından, 
işin belirli bir kısmını bu konuda uzman alt yüklenicilere verebilmek için kullanılır. Alt yüklenici seçimi, bir 
işin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek, rekabet gücü ve yetenekleriyle diğer adaylara üstünlük 
sağlayacak alt yüklenicinin belirlenmesi işidir [2]. Günümüzde inşaat sektöründe çoğu ana yüklenici sadece 
yönetim ve koordinasyon aktivitelerine yoğunlaşıp, diğer işler için alt yükleniciler kullanmayı tercih 
etmişlerdir. Bu da alt yüklenicilerin kullanımını arttırmış ve seçimini önemli bir hale [3]. 

İnşaat sektöründe alt yükleniciler, ana yüklenicilere kazandırdıkları esneklik, düşük maliyet ve hız gibi 
özelliklerden dolayı çoğu projede çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Performanslarını büyük ölçüde alt 
yüklenicilerine bağlayan ana yükleniciler için alt yüklenicileri proje ihtiyaçlarına uygun seçmek bir zorunluluk 
haline gelmiştir [4].  İnşaat sektöründe bu alt yüklenici firmaların seçiminin yapılmasında firmaların hangi 
özelliklerinin önemli olduğunun belirlenmesi ve seçim süreci ile karar verme noktasında seçim kriterlerinin 
neler olabileceği çok önem kazanmıştır. 

Ülkemizde çoğu inşaat işletmeleri tedarikçi veya alt yüklenici seçimlerinde az sayıda değerlendirme ve seçim 
kriterleri kullanarak karar vermektedirler. Bu durum özellikle birbirlerine yakın özelliklere sahip alternatiflerin 
seçiminde bazı hatalara ve yanlış kararlara sebep olabilmektedir. Buna ilave olarak seçim kriterlerinin sayısının 
artması ve bu kriterlerin birbirleri üzerindeki etkisinin göz önünde bulundurulmak istenmesi halinde seçim 
problemi daha karmaşık bir hal almaktadır. Bu tür çok kriterli karar verme durumlarında, işletmelerin 
kullanabilecekleri karar destek sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanılması karar verme aşamasında yapılacak 
hataların en aza indirilmesine yardımcı olacaktır. Geçmişte yapılan çalışmalar incelendiğinde, önerilen karar 
destek sistemleri için birçok yöntemin kullanıldığı görülmektedir. Özellikle ANP yönteminin farklı sektörlerde 
tedarikçi veya yüklenici seçimlerinde başarılı bir şekilde kullanıldığı yapılan literatür çalışmasında 
görülebilmektedir. Görener de [5] yaptığı çalışmada, ANP yönetiminin birçok farklı alanda çok karmaşık karar 
verme problemlerinin çözümünde kullanıldığını vurgulamıştır.  

Bu çalışmanın amacı projenin planlama aşamasında, projedeki çok sayıda farklı sürecin başarı ile 
uygulanmasını sağlayacak bir alt yüklenici seçim yöntemi modeli olarak ANP yönteminin kullanılabilirliğini 
uygulamalı olarak yapmak olmuştur.  Bu amaçla inşaat sektöründe alt yüklenici veya tedarikçi seçimi alanında 
yapılmış olan benzer çalışmalar incelenmiştir. Alt yüklenici seçiminde ANP yönetiminin kullanıldığı 
çalışmalara bakıldığında, maliyet, süre, teknoloji, iş gücü gibi belli ana kriterler ve birkaç alt kriterle çözüme 
gidildiği görülmektedir. Halbuki, ana kriter sayının arttırılması, bu kriterlerin altındaki alt kriterlerin daha da 
özelleştirilmesine ihtiyaç vardır. Yapılan bu çalışmada geçmiş çalışmalardan farklı olarak kriter sayılarının 
arttırılması hedeflenmiştir. Bu kriterlerin neler olması gerektiğini belirlemek için de ulusal düzeyde çeşitli 
firmalara uzman görüşlerini almak için anketler uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre bu sektörde önemli olan 
alt yüklenici seçiminde göz önünde bulundurulması gerekli seçim kriterleri ve alt kriterleri belirlenmiştir. 
Uygulamaya esas olan örnekte, bu kriterleri kullanarak alt yüklenici seçiminde kullanılabilirliği olabilecek yeni 
bir ANP modeli oluşturulmuştur. Super Decision yazılımı kullanılarak önerilen ANP modeline uygun 
oluşturulan uygulama örneğinin çözümü yapılmış ve elde edilen sonuçlar irdelenmiştir. 

2. ALT YÜKLENİCİ SEÇİMİ İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 
Firmalarda alt yüklenici seçimi, mevcut bilgilere bakılarak genelde kişisel tecrübe ve inanca bağlı sübjektif 
ölçütler ile gerçekleştirilmektedir. Bazı durumlarda ise karar sürecini destekleyen teknikler veya algoritmalar 
(ağırlıklı toplam vb.) kullanılarak seçim yapılmaktadır. Günümüzde kullanılan çoğu alt yüklenici seçim 
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modelinde ağırlıklandırılmış puanlama sistemi kullanılmakta ve bu puanların toplanmasıyla tek bir değer 
meydana getirilerek sonuca ulaşılmaktadır [6]. Fakat ağırlıkların belirlenmesi ve seçimindeki ön yargılar karar 
verme sürecini olumsuz etkilemektedir. Her bir projenin ihtiyaçlarının, rekabet ortamının ve proje paydaşlarının 
arzularının farklılığı sebebiyle seçim ölçütlerinin kesin değerlerle belirlenmesi sorunlara yol açmaktadır. Bu 
farklılıkların seçim üzerindeki etkisini azaltmak için değişik yöntemler kullanılmıştır. 

AbouRizk ve Chehayeb´in [7] önerdiği modelde, karar vericiler için her bir kritere kendilerinin ağırlık 
verebileceği metin yardımlı karar destek sistemi geliştirilmiştir. Elton ve ark. [8]’nın geliştirdiği modelde, diğer 
çalışmalardan farklı olarak bulanık mantık ve Monte Carlo simülasyonu kullanılarak yüklenici seçimi 
yapılmıştır. Juang ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada [9], 0 ile 1 arasında oluşturulan seçim skorlarının 
kullanıldığı bir bulanık mantık modeli önerilmiştir. Kümeleme analizinin kullanıldığı Holt’a ait çalışmada [10], 
aynı özelliklere sahip yüklenicilerin gruplandırılması yapılmıştır. Elazouni ve Metwally [11] inşaat işlerinde 
alt yüklenici seçiminde doğrusal programlama metodunun kullanıldığı yeni bir karar destek sistemi 
geliştirmişlerdir. Çalışmada önerilen doğrusal programlama modelinde amaç fonksiyonu ve kısıtlar proje 
maliyetlerini minimum tutacak şekilde seçilmiştir. McCabe ve ark. [6] yaptıkları çalışmada, veri zarflama 
analiziyle yüklenici seçimini incelemişlerdir. Çiftçioğlu [12] tarafından yapılan çalışmada inşaat sektöründe 
asıl yüklenicilerin üstlendikleri projelerde en uygun alt yüklenici seçimi için AHP tabanlı bir karar destek 
modeli geliştirilmiştir. Kaplan [13] tarafından yapılan çalışmada ise Genetik Algoritma ve Monte Carlo 
Simülasyonu yöntemleri kullanılarak bir inşaat projesinde, alt yüklenici seçimine ilişkin bir optimizasyon 
modeli önerilmiştir.  

İnşaat sektöründe ve farklı sektörlerde yapılan diğer çalışmalar incelendiğinde; çok kriterli karar verme 
metotlarının yüklenici ve tedarikçi seçimlerinde kullanıldığı görülmektedir. İncelenen çalışmalarda kullanılan 
karar verme metotları ve uygulama alanları Çizelge 1’de gösterilmiştir. 

 
Tablo I. İnşaat sektöründe ve farklı sektörlerde yüklenici ve tedarikçi seçimlerinde kullanılan çok kriterli karar verme 

metotları 

 

3. ANALİTİK SERİM SÜRECİ (ANALYTİC NETWORK PROCESS) 
Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yönteminde olduğu gibi ANP yönteminde de faktörlerin ikili olarak 
karşılaştırılması yapılarak sistem üzerindeki etkilerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. ANP yönteminin AHP 
yönteminden ayrılan başlıca farkı kriterler, alternatifler ve faktörler arasındaki ilişkilerin bağlılık derecelerini 
dikkate almasıdır. Karar verme süreçlerinde ANP yaklaşımının kullanılabilmesi için öncelikle bir ağ yapısına 
ihtiyaç vardır. Ağ yapısı; kriterler, alternatifler ve senaryolar bulunan bir kümeler birleşimidir.  

Bu kümelerin elemanları birbirleriyle ilişki halinde olduklarında aralarındaki bu ilişkiyi göstermek için oklar 
kullanılır. Karşılıklı ilişkilerin sayıları arttıkça yapı bir örümcek ağına benzediğinden bu ismi almıştır [4]. ANP 
uygulamalarında kullanılan ağ yapısı; kriterlerin, alternatiflerin ve senaryoların birbirleriyle etkileşimleri 
sonucunda oluşan ve Şekil 1’de gösterilen benzer bir ağ yapısına sahiptir [32]. 

Kullanılan Metot(lar) Çalışmanın Kapsamı Yazar(lar)

AHP (Analytic Hierarchy Process) Telekomünikasyon sektöründe satıcı seçiminde AHP uygulaması Tam and Tummala [14]

AHP Çelik üretim firmalarında tedarikçi değerlendirmesi ve seçimi için AHP yaklaşımı Tahriri et  al. [15]

AHP 
Sosyal sürdürülebilirlik açısından otomotiv, elektrik ve çimento üretim 
sektörlerinde AHP tabanlı tedarikçi seçimi Mani et al. [16]

AHP
Pakistan'da otomotiv endüstrisinde AHP metoduna dayanan tedarikçi seçimi için 
bir karar destek modeli Dweiri et al., [17]

AHP İnşaat sektöründe tedarikçi seçiminde AHP metodunun kullanılabilirliği Cengiz et al., [18]

ANP (Analytic Network Process) İlaç endüstrisinde tedarikçi seçimi için ANP yaklaşımı Kirytopoulos et al. [19]

TOPSIS
İnşaat sektöründe satın alma sürecinin kolaylaştırılması amaçlı tedarikçi seçim 
prosedürü olarak TOPSIS metodunun endüstriyel bir yapı projesi için 
kullanılabilirliği

Safa et al., [20]

ANN (Artificial Neural Network)
Üretim bazlı işletmelerde tam zamanlı üretimler için uygun tedarikçi seçiminde 
yapay sinir ağlarının kullanılabilirliği Aksoy and Öztürk,  [21]

Fuzzy Inference
İşletmelerde sürdürülebilir tedarikçi seçimi için bulanık çıkarım sistemi tabanlı 
yeni bir model önerisi Amindoust et al., [22]

Fuzzy Inference
İşletmelerde tedarikçi seçiminde telafi edilebilir veya edilemeyecek seçim 
kriterlerin bulanık mantık tabanlı bir modelle belirlenmesi Lima Junior et al., [23]

Genetic Algorithm
İşletmelerde değişken talep koşulları altında uygun tedarikçi seçiminde genetik 
algoritma uygulamaları Liao and Rittscher, [24]

Grey Relational Analysis
Esnek tedarik zinciri yönetiminde tedarikçi seçimi için gri ilişki analizi 
metodunun kullanımı Rajesh and Ravi, [25]

AHP, Fuzzy Set Theory ve ANN
Tedarikçi seçimi için AHP, bulanık mantık ve yapay sinir ağları metotlarının 
karar destek sistemlerinde kullanımı Kar, [26]
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3.1. Karar Verme Süreçlerinde ANP Kullanımında İzlenecek Yol 
Genel olarak ANP karar öğesi kümelerden ve bu kümeleri birbirlerine bağlayan bağlantı oklarından oluşur. 
Kümeler; kriterleri, alternatifleri ve istenildiği takdirde amaç öğesini içerir. Birden fazla küme kullanılmasının 
amacı birbirlerine benzer kriter öğelerini bir arada toplamak ve gerektiğinde hep beraber 
ağırlıklandırabilmektir. Tek tek öğelerin ağırlıklandırılabildiği gibi kümeler de ikili kıyaslama ile 
ağırlıklandırılabilir. Ağ yapısında karar vermek için gerekli olan kriter kümeleri ve bunlara ait öğeler 
belirlendikten sonra alternatifler kümesi oluşturulur. Ağ yapısına amaç öğesi eklenmeyebilir. Sonuçta zaten 
alternatifler sıralanacağından, hangisinin seçileceği gerektiği ortaya çıkmaktadır. Amaç kümesi; alt ağlar 
kullanıldığında kullanışlı olabilmekte ve yapıda bir hiyerarşi olduğunda bu hiyerarşik yapının en üstünde bir 
amacın da olması gerekmektedir [34].  Karar verme süreçlerinde ANP kullanımına yardımcı olabilecek olan 
işlem adımları ve izlenecek olan yol Şekil 2.’de gösterilmiştir [5]. 

 
Şekil 1. ANP uygulamalarında kullanılan örnek ağ yapısı 

ANP’de öncelikle neye karar verilmesi gerektiği bilinmeli ve oluşturulacak ağ yapısının neden kurulmak 
istendiği açıkça belirtilmelidir. Eğer bir karar verilecekse öncelikle alternatifler belirlenmelidir. Bu durumda 
en az 2 alternatife ihtiyaç duyulmaktadır. Amaç bu alternatiflerden hangisinin seçilmesi gerektiğini 
göstermelidir. Dolayısıyla amaç açık bir şekilde ortaya koyulduktan sonra alternatifler ve özellikleri 
belirlenmelidir [4]. 

3.2. Alternatiflerin Belirlenmesi 
ANP’ de amaç belirledikten sonra hangi alternatiflerin sisteme gireceği ve hangi seçim kriterlerine göre 
seçileceği belirlenmelidir. Seçilecek alternatifler mantıklı bir eleme sonucunda sisteme dâhil edilmeli, en iyi 
olarak seçilmesi mümkün olmayan alternatifler sisteme dâhil edilmemelidir [30]. Karmaşıklık düzeyi yüksek 
ağ yapıları çok fazla kriter içerir ve çok önemli karar destek modelleri için geliştirilmelidir. Bu durumda, 
uzmanların geçmiş deneyimleri, konu hakkında teknik bilgileri ve çalıştıkları bölümler çok önemli olmaktadır. 
Mümkün olduğunca fazla sayıda uzman görüşü almak önemlidir. Ancak bunu da belirli sınırlar içerisinde 
tutmak faydalı olacaktır [34]. 

3.3. İkili Karşılaştırmaların Yapılması 
Karar vericiler ve bilimsel çalışmalar ışığında belirlenen amaç, seçim kriterleri ve alternatifler kullanılarak ANP 
ağ yapısı oluşturulur ve bu ağ yapısına göre çözümde kullanılacak alternatiflerin ikili karşılaştırmaları yapılır. 
Ağ yapısında yer alan bir bileşenin etkilediği diğer bütün bileşenler, bu bileşeni etkileme derecelerine göre ikili 
olarak karşılaştırılırlar. Bu karşılaştırmalar için Saaty’nin [31] skalası kullanılmaktadır. 

Bu skala değerleri çözüm için gerekli olan uzman görüşleriyle elde edilen puanlarla beraber kullanılarak bir 
karşılaştırma matrisi oluşturulur. Her bir bileşenin ağırlığı, bu matrisin sütunları normalize edildikten sonra 
elde edilen satır ortalama değerleri ile belirlenir. Bulut ve Soylu’nun yaptıkları çalışmada [28], bu değerlerin 
kabul edilebilmesi için karşılaştırma matrisinin tutarlı olması gerektiği vurgulamaktadır. 

3.4. Tutarlılık Oranlarının Belirlenmesi 
ANP’de ikili karşılaştırma matrisindeki yargıların tutarlılığını ölçmek için bir tutarlılık oranı hesaplanmalıdır. 
Bu tutarlılık oranı çeşitli örneklere dayalı olarak 0,10 olarak kabul edilebilir. Tutarlılık oranının 0,10 değerinin 
üzerine çıkması, yapılan yargının tutarsız olduğunu işaret etmektedir. Tutarlılık oranının 0,10 veya daha düşük 
çıkması yapılan yargının tutarlılığın kabul edilebilir bir seviyede olduğunun işaretidir. 

Karar sürecinin devam ettirilebilmesi için yapılan yargının tutarlılık derecesinin kabul edilebilir bir seviyede 
olması gerekir. Aksi durumda, bu yapılan yargının tutarlılık derecesinin kabul edilebilir olması için, karar verici 
ikili karşılaştırmayı ve yargıları yeniden gözden geçirmeli ve ikili karşılaştırma değerlerini revize etmelidir 
[27]. 
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Şekil 2. Karar verme süreçlerinde anp kullanımında işlem adımları 

3.5. Eleman Karşılaştırmalarının Yapılması 
Her bir eleman bazında, diğer elemanların bu belirlenen eleman üzerindeki etki derecelerinin kıyaslanacağı 
ikili karşılaştırma matrisleri oluşturularak değerlemeler yapılır. Burada bir küme elemanı dışarıdaki bir 
kümenin elemanını etkileyebileceği gibi kendisinin ait olduğu kümenin elemanlarını da etkileyebilir. Bu 
durumda küme içinde bir ağırlıklandırma yapmak gerekecektir. Cengiz [4], yaptığı çalışmada; eleman 
karşılaştırmalarının uzman kişilere yöneltilecek anket sorularıyla toplanması ve uygulamanın farklı görüşleri 
yansıtması için uygun olacağını belirtmiştir. Bu şekilde elemanların karşılaştırılması aşamasında sadece belli 
bir görüş açısının yansıtılması engellenmiş olur. 

3.6. Süper matrisler ve Limit Süper matrisler 
Tutarlılık oranları düzenlenmiş olan karşılaştırma matrislerindeki her bir elemanın bulunduğu kümedeki 
elemanlara olan etki (içe bağımlılık) ve diğer kümelerdeki elemanlara olan etki (dışa bağımlılık) değerlerinin 
kullanılmasıyla bir üst matris (süper matris) oluşturulmaktadır. Bu içe ve dışa bağımlılık değerleri süper 
matriste sütunlara yerleştirilmektedir. Dikmen ve ark. [32] tarafından yapılan çalışmada, anketler ve uzman 
görüşleri ile elde edilen ağırlıklandırma işlem sonuçlarının bu matriste görülebileceği ifade edilmektedir. 

Kümelerin ağırlıkları, ilgili süper matris bloklarını ağırlıklandırmada kullanılır. Her süper matristeki nispi 
öncelikler, içinde bulundukları kümenin önceliğiyle çarpılarak ağırlıklandırılmış süper matris elde edilir. Bu 
şekilde kümelerin ağırlıkları da ağ yapısına dâhil edilmesi sağlanmaktadır.  

Süper matristeki her bir elemanın diğer elemanlar üzerindeki önem farklılıkları süper matrisin satır ve sütunları 
durağanlaşana kadar en yüksek değeri verecek şekilde belirlenir. Süper matrisin oluşturulmasından sonra elde 
edilecek olan limit süper matristeki her sütunun normalleştirilmesiyle alternatiflere ilişkin en son öncelikler 
elde edilir. En yüksek önem derecesine veya ağırlığa sahip olan alternatif en iyi alternatif olarak seçilir [34]. 

3.7. En İyi Alternatifin Seçimi 
Elde edilen en son limit süper matrisle, her alternatifin özellikleri karşılaştırılan kriterlere göre değerlendirilip 
her bir alternatifin önem ağırlıkları belirlenmiş olur. Öz ve Baykoç [33], en iyi alternatifin en yüksek önem 
derecesine sahip olan alternatif olduğunu, karar sürecini etkileyen en önemli kriterin de en fazla önem ağırlığına 
sahip karşılaştırma kriteri olduğunu belirtmiştir. Seçim probleminde de bu durum dikkate alınarak en önemli 
kriter ve en iyi alternatif seçimi bu kurala göre belirlenmektedir. 

4. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ANP KULLANILARAK ALT YÜKLENİCİ SEÇİMİ 
Günümüzde inşaat sektöründe alt yüklenici seçiminde kullanılan kriter sayısının maliyet, süre, teknoloji gibi 
belli sayıda ana kriter ve birkaç alt kriterle belirlendiği görülmektedir. Halbuki seçimde kullanılacak kriterlerin 
daha kapsamlı ve özelleştirilmiş olmasına ihtiyaç vardır. Burada önemli ana yüklenicinin yönetimsel 
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amaçlarına ve projenin ihtiyaçlarına hizmet edecek ana kriterlerin seçilmesi gerektiğidir. Projenin karakteristik 
özelliklerinin değişmesiyle, her ana yüklenici için kullanılacak kriterler oldukça değişken olabilmektedir [34]. 
Alt yüklenici seçimi için geliştirilecek bir modeldeki karar kriterleri, uygulamanın yapılacağı firmadaki alt 
yükleniciler konusunda deneyimli bir profesyonel tarafından belirlenmesi gerekir. Çok sayıdaki seçim 
kriterinin, modelin kolaylıkla çalışabileceği bir hale getirilerek ve hiyerarşik olarak incelenerek ana başlıklar 
altında modele sunulması gerekir [34].   

Çalışmaya konu olan uygulamada alt yüklenici seçimi için 5 ana karşılaştırma kriteri ve 19 alt karşılaştırma 
kriteri belirlenmiştir. Bu karşılaştırma kriterlerinin oluşturulmasında öncelikle literatürde var olan çalışmalar 
incelenmiştir ve bu çalışmalardaki karşılaştırma kriterleri dikkate alınmıştır. Elde edilen bu kriterler; yapılan 
anket sonuçlarından elde edilen veriler ve uzman görüşleri ışığında tekrar gözden yeniden belirlenmiş ve bu 
kriterlere uygun karşılaştırma modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan bu modele ilişkin ana karşılaştırma kriterleri 
ve alt karşılaştırma kriterleri Şekil 4’de verilmiştir. Super Decision programında çözüm kolaylığı ve daha 
sağlıklı veri girişi yapabilmek amacıyla bu ana kriter ve alt kriterlerin her birine tanımlayıcı birer kod 
verilmiştir. Bu kodlar Şekil 4’de kullanılan ana kriter ve alt kriterlerin soluna yazılmıştır. 

Karar modeli içerisindeki bu kodlamalara göre ana karşılaştırma kümeleri ve her bir karşılaştırma kümesi 
içerisinde yer alan karşılaştırma faktörlerin ilişkilerini ANP yöntemiyle analizi için “Super Decision” paket 
programı kullanılmıştır. Belirlenen faktörler arasındaki bağımlılıkları ve geribildirimleri gösteren modele ait 
ağ yapısı Şekil 3’de gösterilmiştir. 

Oluşturulan bu ağ modeline göre birbirini etkileyen kriterlerin küme içi veya küme dışı içsel ve dışsal bağımlılık 
önem dereceleri belirlenmiştir. Ayrıca bu kriterlerin her birinin geri bildirimleri tanımlanmıştır. Her bir kriter 
ve alt kriter için, o kriteri etkileyen kriterler ve alt kriterler gruplandırılmıştır. Bu ilişkiler Super Decision 
programında işlenmiş ve sonuçlar elde edilmiştir. Bütün alternatiflerin sahip olduğu değerlendirme kriterlerinin 
birbirleriyle etkileşimlerini çizelgelerde göstermek çok fazla yer tutmaktadır. Burada sadece en iyi durumda 
sayılan iki alternatifin hangi özelliklere sahip olduğunun anlaşılması için alt kriterlere göre birbiriyle 
karşılaştırılması Çizelge 3’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 3.  Uygulamaya esas ANP ağ yapısı 

Alt yüklenici seçiminde kullanılacak ANP modeli kurulduktan sonra bu ağı oluşturan kümeler ile her bir 
kümedeki karşılaştırma faktörlerine ait ikili karşılaştırmaların süper matrise yerleştirilebilmesi için öz vektörler 
belirlenmiş ve bu öz vektörlerin tutarlılık analizleri yapılmıştır. Yapılan ikili karşılaştırmaların yerleştirildiği 
matrisler oluşturulduktan sonra bu veriler “Super Decision” paket programına girilmesiyle program tarafından 
hesaplanan öz vektörler yardımıyla elde edilen süper matrisin ağırlıklandırılması yapılmış ve elde edilen 
değerler kullanılarak limit matrisi hesaplanmıştır. Her bir kriterin önem derecesi ve ağırlığı ise Çizelge 4’te 
gösterilmiştir. Limit matris yardımıyla alt yüklenici firma belirlenmesi amacı doğrultusunda paket program 
tarafından hesaplanan her bir seçeneğe ait ağırlık değerleri ise Çizelge 5’de verilmiştir. 
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Şekil 4. Alt yüklenici seçiminde kullanılacak ana ve alt kriterler 

 

Tablo III. En İyi İki Alternatifin Birbirlerine Göre Önem Dereceleri 
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i A1 A2 A3 A4 B1 
1/3 1/4 1 3 3 
D3 D4 D5 D6 D7 
2 1 3 1/2 2 
B2 C1 C2 D1 D2 
2 1.25/1 1.125/1 1 1 
E1 E2 E3 E4  
1/3 4 3 2  

Limit süper matrisi incelediğimizde alternatifler bölümünde her bir seçenek için belli bir ağırlık değeri vardır. 
Bu ağırlık değerleri firma seçiminde hangi firmanın diğerine nasıl bir üstünlük sağladığını göstermektedir [29]. 

 

Tablo IV. Küme ağırlık matrisi 
Kriterlerin 
Ağırlıkları A B C D E S 

A 0,500  0,214   0,179 
B   0,15   0,211 
C   0,157   0,192 
D   0,294   0,206 
E   0,104   0,212 
S 0,500  0,0796    

Sonuç olarak; Çizelge 5’de görüleceği üzere ANP yöntemi ile alt yüklenici firmalara ait ağırlık değerleri S1 
firması için 0,4714,  S2 firması için 0,5286’dir. Verilecek nihai kararın kalitesi açısından göz önüne alınması 
gereken önemli bir husus ise tutarlılık oranıdır. Bölüm 3.4’de belirtildiği gibi tutarlılık oranının 0,10 değerini 
aşması tutarsızlığın bir göstergesidir. Uygulaması yapılan örnekte tutarlılık oranı 0,04417 olarak 
hesaplanmıştır. S2 firması bu iş için daha uygun bir alt yüklenici olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo V.  Alt yüklenici firma seçim tablosu 
  S1 S2    Ağırlık 
S1 0.195644 0.195644 

 

S1 0.471405199 
S2 0.219379 0.219379  S2 0.528594801 
   0.415023    

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
İnşaat sektöründe çok fazla iş kolunun olmasından dolayı alt yüklenicilik (taşeronluk) çok eskiden beri 
yapılmaktadır. İş miktarlarının fazlalaşması, işleri tamamlama sürelerinin kısalması, parasal kaynakların işlerin 
büyüklüğü ölçüsünde büyük olmaması ve gerekli riskleri olabildiğince azaltmak adına taşeronluk sistemi, 
önemini her gün artırmaktadır. Bu durum, ayrıca çok fazla taşeron firmanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
Bu firmalar arasında en doğru olanını seçmek gerçekten zor bir hale gelmiştir. 

Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan ve çok hassas çözümler sunabilen ANP yöntemi, inşaat 
sektöründeki bu sıkıntıyı gidermek için seçim aşamasında kullanılabilecek önemli yöntemlerden biridir. Bu 
çalışmanın hazırlamasında gerekli literatür çalışması ve tecrübelere dayanılarak ana kriter ve alt kriterler 
belirlenmiştir. Ana kriter ve alt kriterlere uygun oluşturulan ANP ağ yapısı çözümü için Super Decision paket 
programı kullanılmıştır.  

Alt yüklenici seçiminde ANP yöntemini kullanmak, çok fazla sayıda kıyaslama olacağından ve bu kıyasların 
uzman görüşleri alınarak yapılması gerekir. Bu sebepten dolayı sonuca ulaşmak biraz zor olmuştur. Fakat diğer 
yöntemlere göre doğruya daha yakın çözüm sunmasından dolayı bu yöntemin kullanılması uygundur. 
Uygulanan anket çalışması ile elde edilen verilere göre, belirlenen kriterlerin her bir alt kriteri, kendi içinde 
kıyaslandığında; firmaların büyük öz kaynağa sahibi olmasından çok, borcunun bulunmamasına, düşük fiyat 
teklifinden çok, işin erken sürede tamamlanmasına, saygınlık ve referanslara, sözleşmeye uyum ve 
güvenilirliğine,  iş gücü ve teknik kadrosunun olması durumlarına daha fazla önem verilmesi gerektiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan uygulama sonuçlarına göre; borç durumu daha az, teklif fiyatı yüksek fakat işi 
tamamlama süresi düşük,  işi tamamlama kabiliyeti yüksek, işgücü ve teknik kadrosu daha sağlam olan 
alternatif firmanın en uygun seçenek olduğu tespit edilmiştir. 

İnşaat sektöründe ana yükleniciler alt yüklenici seçimi yaparken, kendileri için önemli olan başka kriterler ve 
alt kriterler de belirleyebilirler. Bu çalışmada alt yüklenici seçimi için öne çıkan kriterler detaylı bir şekilde 
belirtilmiştir. Ancak belirlenen bazı kriterler alt yüklenici seçecek firmalar için düşük öneme sahip olabilir. 
Dolayısıyla firmanın seçimde öne çıkardığı kriterler ve önem dereceleri belirlendikten sonra çalışmada önerilen 
ANP ağ modeline veri girişi yapılması daha doğru olacaktır.  

ANP uygulamasında alternatifler belirlenirken mantık çerçevesinde belirli firmalar seçilmelidir. Eğer 
değerlendirme kriterlerine göre tutarsızlık içeren özelliklere sahip firmalar veya anormal teklif yapan firmalar 
var ise sisteme girmeden o firmaların elenmesi gerekmektedir. Yoksa sistem hatalı çözümler sunabilmektedir. 
Özellikle değerlendirme kriterlerine göre birbirlerine çok yakın özelliklere sahip firmaların seçiminde sıkıntı 
yaşanmaması için önerilen ANP ağ modeli kullanılarak seçim yapılması daha doğru çözümler verecektir. 

Bu çalışmanın genel sonucu olarak inşaat sektöründe alt yüklenici seçimi yapacak olan ana yükleniciler, 
çalışmada önerilen ANP ağ modelini kullanarak en uygun alt yüklenici seçim kararlarını daha detaylı ve kolay 
bir şekilde verebileceklerdir. 
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Abstract 
This study consists of design, production and real-time testing of a fixed-wing unmanned aerial vehicle. 
Many autopilot systems available in the market are used in humanized aircraft. However, considering the 
production costs, the total cost of an unmanned aerial vehicle can reach very high levels. In order to 
prevent this, original designs and pilot software should be made. Low-cost XPS styrofoam foam is 
preferred for the fuselage, wing and tail profiles of the fixed-wing unmanned aerial vehicle. Genese36 
and NACA0015 profiles were used for wing and tail profiles respectively. Flow analysis was performed 
using the Computational Fluid Dynamics method for the design of the aircraft. The control of the aircraft 
is carried out by the pilot with a joystick via wireless communication. The behavior of the aircraft was 
observed by performing flight tests. 

Keywords: Unmanned aerial vehicle, RF control, computational fluid dynamics. 

Radyo Kontrollü Sabit Kanatlı İnsansız Hava Aracının 
Tasarımı ve Gerçeklemesi 

Özet 
 Bu çalışma, sabit kanatlı insansız bir hava aracının tasarımından, üretiminden ve gerçek zamanlı test 
çalışmalarından oluşmaktadır. İnsanız hava araçlarında piyasada hazır olarak bulunan çok sayıda 
otopilot sistemleri kullanılmaktadır. Ancak üretim maliyetleri de düşünüldüğünde bir insansız hava 
aracının toplam maliyeti çok üst düzeylere çıkabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için özgün 
tasarımlar ve pilot yazılımı yapılmalıdır. Ele alınan sabit kanatlı insansız hava aracında gövde, kanat ve 
kuyruk profilleri için maliyeti düşük XPS strafor köpük tercih edilmiştir. Kanat profili için Genese36, 
kuyruk profili için ise NACA0015 profilleri kullanılmıştır. Uçağın tasarımı için Hesaplamalı Akışkanlar 
Dinamiği yöntemi kullanılarak akış analizleri yapılmıştır. Uçağın kontrolü, RF (radyo frekans) 
haberleşme ile lokal ağ üzerinden kumanda koluyla pilot tarafından yapılmaktadır. Uçuş testleri 
yapılarak hava aracını davranışı gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnsansız  hava aracı, RF kontrol, hesaplamalı akışkanlar dinamiği. 
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1. GİRİŞ 
İnsansız hava araçları (İHA), içerisinde pilot bulundurmaya gerek duymadan üzerinde bulunan sensörler 
aracılığıyla ve yazılımsal metotlarla hızını ve yönünü ayarlayabilen motorlu hava araçlarıdır. Günümüzde 
genel olarak sabit kanatlı ve döner kanatlı olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Bu iki grubun birbirlerine göre 
avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Döner kanatlı hava araçları bulundukları noktadan dikey olarak kalkış 
yapabilme özelliğine sahiptirler ancak havada kalma süreleri azdır ve kısa menzil uçuşları için kullanılabilir. 
Sabit kanatlı hava araçları ise havada uzun süre kalabilmeleri, uçuş mesafesinin fazla olması gibi avantajları 
vardır ancak kalkış için bir piste ihtiyaç duymaktadırlar [1]. Sabit kanatlı insansız hava araçları kullanım 
alanlarına göre tasarımında farklılıklar göstermektedir. Farklı tasarımlar sonucunda uçuş süresi, uçuş hızı, 
ağırlığı, taşıma kapasitesi gibi özellikler değişmektedir. İHA’nın istenilen amaç doğrultusunda performans 
gösterebilmesi için en uygun aerodinamik tasarımın yapılması gerekmektedir. Tasarımda kullanılacak 
malzeme seçimleri de hava aracının uçuş karakteristiklerini dolaylı olarak etkilemektedir.  

Bu bildiride, sabit kanatlı insansız bir hava aracının tasarımı ve düşük maliyetle üretimi üzerinde çalışılmıştır. 
Aerodinamik tasarımında Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yöntemi kullanılmıştır. Kanat profili 
olarak iki farklı aerodinamik yapıya sahip profil üzerinde durulmuş ancak yapılan analizler sonucunda bir 
tanede karar kılınmıştır. 

Bu bildirinin geri kalanı aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. İkinci bölümde kanat ve kuyruk profillerinin analizleri 
yapılmıştır ve hava aracının üretimi gerçekleştirilmiştir. Üçüncü bölümde kontrol yüzeyleri olan kanatçık 
(aileron), yükselme dümeni (elavator) ve yön dümeni (rudder) için kontrol kartı üretimi ve haberleşme 
sistemi, itki sistemi testleri hakkında bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümde uçuş testi sonuçları sunulmuştur. 
Son olarak sonuçlar ve çalışmalar özetlenmiştir. 

2. AERODİNAMİK TASARIM VE ÜRETİM 
Bir uçağın üretime geçmeden önce tasarımın yapılması ve daha sonrasında analizlerin gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Tasarımı yapılmadan önce ise birkaç parametrenin belirlenmesi gerekir. Bunlar İHA’nın 
tahmini uçuş ağırlığı, irtifası, manevra kabiliyeti ve hızıdır. Görev tanımı olarak da yerden kalkış 
yapabilmesi, belirlenen irtifada uçuşunu sürdürebilmesi ve mümkünse herhangi bir zarar görmeden inişini 
gerçekleştirmesidir. Havada kalış süresi ise test uçuşlarını yapabilecek düzeyde olması yeterli görülmüştür. 
Uçağa seyir uçuş halinde etki eden kuvvetler Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Uçağa etki eden kuvvetler 

2.1. Kanat ve Kuyruk Tasarımı 
Tasarım yaparken operasyonel irtifa ve irtifa tavanı kavramları önemlidir. Operasyonel irtifa uçağın normalde 
hedeflediği irtifadır ama uçak motor gücünü arttırıp bu irtifanın üzerine çıkabilir. Çıkabileceği maksimum 
irtifaya da irtifa tavanı denir. İrtifanın önemli olmasının en önemli sebeplerinden biri hava yoğunluğudur. 
Uluslararası Standart Atmosfer (ISA) şartlarında deniz seviyesinde, +15 °C sıcaklıkta ve 1013,25 mb 
atmosfer basıncında havanın yoğunluğu 1,225 kg/m³ 'tür [2]. İrtifa arttıkça hava yoğunluğu azalır. Dolayısıyla 
uçağın kanadına çarpan hava molekülü sayısı azaldığı için kaldırma kuvveti de azalır. Bu durumlar göz önüne 
alındığında uçağın operasyonel irtifası yerden 500 m olarak seçilmiştir. Ama bulunan coğrafik alanın rakımı 
1067 m olduğundan uçağın hesabında kullanılan yükseklik 1.5 km alınmıştır. Bu da yaklaşık olarak 1 kg/m³ 
‘lük bir yoğunluğa denk gelmektedir. 

Hava aracının ağırlığını önceden belirlemek zordur. Kullanılacak malzemelerin tahmini ağırlığından yola 
çıkılarak uçağın ağırlığı 1 kg seçilmiştir. Bu ağırlığın önemli bir bölümü Lityum-Polimer (Li-Po) bataryadan 
meydana gelmektedir. Ancak hava araçlarında emniyet payı bırakılarak kanatların kaldırabileceği ağırlık 
oranı tasarlanır. Bu durumda %50 emniyet payı bırakılarak uçağın ağırlığı 1.5 kg olarak kabul edilmiştir. 
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Ağırlığa bağlı olarak da uçağın hızı belirlenebilir. Bu ağırlıktaki uçakların ortalama hızlarına göre uçuş hızı 
15 m/s kabul edilmiştir. 

Uçağın özellikleri Tablo I’de gösterilmiştir. 

Tablo I.  İHA’nın özellikleri 

Açıklama Değer 
Uçuş ağırlığı 1200 g 
Hız 15 m/s 
Menzil 500 m 
Motor Emax GT2218/11 930KV 

fırçasız motor 
Batarya 11.1V 2200 mAh 30C Li-Po 
ESC 40 A 
Pervane 11 x 4.7 

 

Uçağı havaya kaldırmak ve onu havada tutabilmek için gereken kuvveti kanatlar sağlamaktadır. Uçaklarda 
kullanılan 5 temel konfigürasyon kanat yapısı Şekil 2’de gösterilmiştir. Bu model uçakta üstten kanat (high 
wing) yapısı kullanılmıştır. Çünkü kararlılığı en yüksek olan kanat yapısıdır. 

 
Şekil 2. İnsansız hava aracı kanat yapıları 

 

Tablo II. Kanat parametreleri 

Kanat 
ölçüleri 

Açıklama Değer 

 Veter boyu 136.750 mm 
 Kanat açıklığı 1100 mm 
 Açıklık oranı 8.04 
 Toplam kanat uzunluğu 1200 mm 

 

Tablo I ve Tablo II’de verilen sırasıyla uçuş ve tasarım parametreleri yardımıyla kaldırma kuvveti ve Reynold 
sayısı hesaplanarak uygun kanat profili seçimi yapılmıştır [3]. Şekil 3’de gösterilen s1223-il kanat profiline 
karar verilmiştir. Düşük Reynold sayıları için ideal olan bu kanat profilinin yapılan analizler sonucunda 
kaldırma kuvveti her ne kadar uygun olsa da üretimi zor, maliyeti yüksektir. Bu yüzden Şekil 4’de gösterilen 
Genese36 kanat profili tercih edilmiştir. Gerekli kaldırma kuvvetini sağlamak için ise kanadın veter boyu 
arttırılmıştır. Bu kanat profiline bağlı olarak taşıma ve sürükleme katsayıları Şekil 5’de gösterilmektedir. 

  

 
Şekil 3. s1223-il kanat profili [4] 
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Şekil 4.  Genese 36 kanat profili [5] 

 

 
Şekil 5.  Genese 36 kanat profilinin taşıma ve sürüklenme katsayıları [5] 

Tüm bu özellikler belirlendikten sonra bilgisayar destekli tasarım aracı olan SolidWorks programıyla çizilen 
kanat profili, akış ve yapısal analizini yapabilmek için ANSYS programına aktarılmıştır. Akışkanların farklı 
koşullar altında analizini yapmak için Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yöntemi kullanılarak kanat profilinin 
belirtilen hız değerine göre nümerik analizleri yapılmış ve Şekil 6’da gösterilmiştir [6].  Kanat profilinin 
aerodinamik analizini yapmaya yardımcı olan diğer bir bilgisayar programı da XFLR5’dir. Bu program ile 
seçilen kanat profilinin belirlenen Reynold değerindeki davranışı Şekil 7’de incelenmiştir. 

 
Şekil 6.  Kanat profilinin akış analizi 

 

 
Şekil 7.  Kanat profilinin Reynold değerindeki davranış grafiği [7] 

Uçakta kanatlar dışında kuyrukta kaldırma kuvveti oluşturabilir. Ancak kuyruğun amacı kaldırma kuvveti 
oluşturmak değil uçağı dengede tutmaktır [8]. Bu çalışmada aerodinamik verimliliği fazla olan T-Kuyruk tipi 
kullanılmıştır. Kuyruk profili olarak ise Şekil 8’de gösterilen NACA0015 seçilmiştir. Kanadın maksimum 
kalınlığı veter boyunun %15’dir [9]. 
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Şekil 8.  NACA0015 kanat profili [10] 

Tasarlanan kuyruğun 1.7N kaldırma kuvveti ürettiği gözlemlenmiş ve uçağın ağırlık merkezi, uçak üzerine 
etki eden kuvvetler göz önüne alınarak hesaplanmıştır. 

2.2. Prototip Üretim 
Analizleri tamamlanan uçağın üretimi üç temel bölümde yapılmıştır. Bunlar; gövde, kanat ve kuyruktur. 
Tablo 1’de verilen parametrelere göre bu bölümler SolidWorks programında tasarlanmıştır. Şekil 9’da gövde, 
kanat, kuyruk tasarımları ve uçağın üretime geçmeden önceki son hali gösterilmiştir. 

 
Şekil 9.  Gövde, kanat, kuyruk ve uçağın tasarımı 

 
Tasarımı yapılan gövde, kanat ve kuyruğun üretiminde köpük olarak da adlandırılan Eekstrüde Polistiren 
(XPS) malzemesi kullanılmıştır [11]. Düşük maliyetli, kolay şekillendirilebilmesi ve hafif olmasından dolayı 
kullanılan XPS, epoksi ile güçlendirilmiştir. Sıcak tel ile şekillendirilen kanadı kuvvetlendirebilmek için 
içerisine karbon borular koyulmuştur. Bütün parçalar 10 mm kalınlıktaki XPS’den üretilmiştir. Üretimi 
yapılan parçaların son hali Şekil 10’da gösterilmiştir.  

 
Şekil 10. Gövde, kanat, kuyruk ve uçağın imalatı 

3. UÇUŞ KONTROL SISTEMİ 
Bir uçağın uçmasını sağlayan kuvvet itme kuvvetidir. İtme kuvveti; kendisine ters yönde sürtünme direnci 
olan kuvvetleri aşabilmesi için gerekli olan kuvveti pervaneler aracılığıyla üretmektedir. Pervane yüzeylerine 
çarpan akışkana bağlı olarak toplam momentum değişimi itki miktarını değiştirmektedir. Motor-pervane 
çiftinin üreteceği itki kuvveti Şekil 11’de ki itki test düzeneği ile bulunmuştur. İtki kuvvetini hesaplamak için 
EMAX GT2218/11 930KV fırçasız motor, 11x4.7 pervane ve Skywalker 40A Elektronik hız kontolü (ESC) 
kullanılmıştır. 
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Şekil 11. İtki testi 

Yapılan itki testi sonucunda motor-pervane çiftinin 980 gram itki üretebildiği gözlemlenmiştir. Uçağın 
ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda yeterli ölçüde itki üretebildiği saptanmıştır.  

Hava aracının kontrol yüzeyleri kanat üzerinde bulunan kanatçık (aileron), kuyruk üzerinde yatay olarak 
bulunan irtifa dümeni(elevatör) ve kuyruğun üzerinde dikey olarak bulunan istikamet dümeni (rudder)’dir. 
Kanatçık yuvarlama(roll), irtifa dümeni yunuslama(picth) ve istikamet dümeni de sapma(yaw) açılarını 
kontrol etmektedir. Kanatçık ±25°, irtifa dümeni ±25° ve istikamet dümeni ±23° 'de mekanik olarak pozisyon 
sınırlandırılması yapılmıştır [12]. Uçağın roll, pitch, yaw hareketleri kanatçık (2 adet), irtifa dümeni (1 adet) 
ve istikamet dümeni (1 adet) 9 g’lık sg90 servo motorlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu servo motorlar 
aynı zamanda arduino nano programlanabilir mini entegre üzerinden sürülmektedir. Şekil 12’de uçuş kontrol 
sistemi devre kartı gösterilmiştir. 

 
Şekil 12. Uçuş kontrol sistemi devre kartı 

Uçuş kontrol sistemi olarak uçağın kontrolü Radyo Frekans (RF) iletişim ünitesi ile ESP-12E wifi modülüyle 
access pointe bağlanarak lokal ağ üzerinden Logitech Extreme 3D Pro Joystick ile yapılmaktadır [13]. Bu 
ünitenin 1 km çapında menzili bulunmaktadır. Bu sayade uçakta herhangi bir faydalı yük veya sensör 
bulunmadan veri bilgisayar üzerinden uçağa aktarılır.  3D Pro Joystick cihazından alınan girişleri 
(yaw,pitch,roll) pilotun aktüatörlerin konumlarını, açılarını görsel ve sayısal bir biçimde görmesini sağlamak 
için kontrol panel arayüzü C++ programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir. Hava aracının olası görüş 
mesafesinden çıkma ihtimalini engellemek için otomatik geri dönüş algoritması tasarlanmıştır. Şekil 13’de 
kontrol panel arayüzü gösterilmiştir. 

 
Şekil 13. Kontrol panel arayüzü 

4. UÇUŞ TESTLERİ 
Üretimi yapılan uçağın tasarımını ve kontrolcüyü test etmek için bir takım uçuş testleri yapılmıştır. Şekil 
14’de kanatların oluşturabileceği kaldırma kuvvetini belirleyebilmek için koşu testinin Matlab/Simulink 

323



Design and Realization of Radio Controlled Fixed Wing Unmanned Vehicle, M.K. Kurnaz,, A.B. Erikan, M. 
Terzi1, G.O. Koca, Z.H. Akpolat 

 
 

ortamında yapılan modellemesi gösterilmiştir. Şekil 15’de grafiksel olarak gösterilen koşu testinde kanatların 
5s içinde hesaplanan kaldırma kuvvetini ürettiği gözlemlenmiştir.  

 

 
Şekil 14. Koşu testi modeli 

 
Şekil 15. Kanatların ürettiği kaldırma kuvveti grafiği 

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi kampüs alanında test uçuşları yapılmıştır. 3D Pro Joystick kumanda ile 
kontrol edilen uçağın uçuş kabiliyeti pilot tarafından test edilerek hedeflenen irtifaya ve menzile ulaşılmıştır.  
Şekil 16’de test uçuşu gösterilmiştir.  

 
Şekil 16. Test uçuşu 

5. SONUÇLAR 
Bu çalışmada sabit kanatlı insansız bir hava aracının aerodinamik tasarımı, prototoip üretimi yapılmış ve test 
uçuşu çalışmaları incelenmiştir. Hava aracının kontrolü RF aracılığıyla yapılarak pilotun uçağın istenilen 
pozisyonunu daha kolay alması sağlanmıştır. 3 test uçuşunun 2 tanesi başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. 
Yapılan test uçuşları sonucunda uçağın yeterli düzeyde itki kuvveti ve kaldırma kuvveti ürettiği 
gözlemlenmiştir. Ancak projenin bir diğer amacı olan düşük maliyetle üretilmesinden dolayı bazı kısıtlamalar 
yaşanmıştır. Gelecekteki çalışmalarda itki sistemi geliştirilerek farklı kontrol yötemleri kullanılıp yarı otonom 
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bir sisteme geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda rüzgar tüneli testi de yapılarak uçağın aerodinamik 
yönleri geliştirilecektir.  
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Abstract 

Concrete, which is a cementitious composite construction material, is a preferred construction material 
due to its advantages such as high compressive strength, being able to be given the desired shape and being 
economical. Concrete, which is used in many different structures such as buildings, roads, dams, tunnels, 
aprons, etc., cannot gain its strength before a certain time depending on the cement it contains. Concrete 
needs a certain amount of time to reach the required strength. Early high-strength concrete is needed in 
order to function quickly, both during the construction phase and in cases such as the repair of damage to 
the structures. Early high-strength concrete, which is also important to be used in new construction works, 
is used in precast manufacturing, concrete roads and repairs, in the defense industry in cases of explosion, 
impact, etc., which require urgent repair, and building reinforcement, in the emergency repairs of buildings 
damaged by disasters in earthquake zones, in the construction and repair of airport aprons.  Also, it is a 
building material with a high potential for use in the repair of tunnels and slopes, in the maintenance and 
repair of industrial floors, and in places where the construction period is important. In this study, a 
literature search has been conducted for the production of early high strength concrete. The materials used 
in the production of early high-strength concrete, their designs, mechanical properties, rheology and 
studies on fields of use have been investigated. As a result, production of concrete, which reaches ultra-
early high strength within a few hours, and benefits it will provide have been evaluated in a certain 
systematic way. 

Keywords: Early high strength concrete,damaged structure repair,high strength concrete, concrete 
reinforcement in structures 

 
Ultra Erken Dayanımlı Betonlar  

Özet 
Çimento bağlayıcılı kompozit yapı malzemesi olan beton, yüksek basınç dayanımı, istenilen şeklin 
verilebilmesi ve ekonomik olması gibi üstünlükleri nedeniyle tercih edilen bir yapı malzemesidir.  Yapı, yol, 
baraj, tünel, apron, vb. çok farklı yapılarda kullanılmakta olan beton, mukavemetini içeriğinde bulunan 
çimentoya bağlı olarak belirli bir zamandan önce kazanamamaktadır. Beton dayanımı için belirli bir 
zamana ihtiyaç vardır. Hem inşa aşamasında hem de yapılarda meydana gelen hasarların onarımları gibi 
durumlarda hızlı işlev görebilmesi için erken yüksek dayanıma sahip betona ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni 
yapım işlerinde de kullanılması önem arz eden erken yüksek dayanıma sahip betonlar prekast üretimde, 
beton yollar ve onarımlarında, savunma sanayinde acil onarım gerektiren patlama, darbe vb durumlarda, 
yapı güçlendirmesinde, deprem bölgelerinde afet sonucu hasar gören yapıların acil onarımında, hava alanı 
apronları yapım ve onarımında, tünel ve şev güçlendirilmesi, endüstriyel zeminlerin bakım ve onarımı ile 
yapım süresinin önemli olduğu yerlerde kullanım potansiyeli çok yüksek bir yapı malzemesidir. 1 
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Bu çalışmada erken yüksek dayanıma sahip beton üretimine yönelik yapılan çalışmalar araştırılmıştır. 
Erken yüksek dayanımlı betonun üretiminde kullanılan malzemeler, tasarımları, mekanik özelliği, reolojisi 
ve kullanım alanlarına yönelik yapılan çalışmalar üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak birkaç saatlik 
zaman içerisinde ultra erken yüksek dayanıma sahip betonun üretimi ve betonların sağlayacağı faydalar 
belirli bir sistematik içerisinde değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Erken Yüksek Dayanımlı Beton, Hasarlı Yapı Onarımı, Yüksek Mukavemetli Beton, 
Yapılarda Beton Güçlendirme 

 

1. GİRİŞ 

Betonda erken yüksek dayanım gelişimi, inşaat endüstrisindeki birkaç önemli işlemi büyük ölçüde 
kolaylaştırabilir. Örneğin, prekast veya cam elyaf takviyeli (GRC) beton ürünlerin geliştirilmesinde, kalıpların 
yeniden kullanılabilmesi ve nihai ürünlerin mümkün olan en kısa sürede üretilerek şantiyeye teslim edilebilmesi 
için kısa bir süre içinde yeterli dayanıma ulaşılması arzu edilmektedir. Karayolu üst yapılarının lokalize hasarlı 
bölgelerin (parçalanmalar, çukurlar veya ciddi çatlaklar gibi) onarımında, taze betondaki hızlı mukavemet 
gelişimi trafik akışındaki kesintiyi en aza indirebilir [1]. Ayrıca betonun erken dayanımı, formları vurmak ve 
ön gerilimi erken aktarmak için modern inşaat endüstrisinde ve demiryolu beton travers ve köprü tesislerinde 
ciddi bir önem kazanmıştır [2]. Yüksek dayanımlı beton, yüksek erken dayanım elde etmek için normal 
betondan daha büyük çimentolu malzeme içeriğine sahip bir beton karışımı tasarımıdır [3]. Bununla birlikte, 
erken dayanımlı beton karışımlarının çoğu, 3 ila 60 dakikalık çok kısa priz süreleri ve düşük işlenebilirliğe 
sahiptirler [4]. 

Portland çimentosu klinkerine dayalı ultra hızlı sertleşen çimentolar önemli ölçüde ilgi çekmektedir. Genellikle 
yüksek erken dayanıma sahip Portland çimentosu bileşimlerinin geliştirilmesi için alkalin aktivasyonu [5] veya 
kalsiyum bazlı priz hızlandırıcılar [6] kullanılır. Etrenjitin (C3A ∙ 3CS ∙ H32) genleşmeyen M tipi veya K tipi 
çimentolar kullanılarak hidrasyonun ilk birkaç saatinde oluşması sonucu yüksek erken dayanım elde edilebilir. 
M tipi çimentolar, kalsiyum sülfatlı (CS) ve kalsiyum alüminatlı çimentolardır (CAC, ana faz CA) ve K Tipi 
çimentolar, CS içeren kalsiyum sülfoalüminat çimentosudur (CSA -  C4A3S). M veya K tipi çimentolar bazen 
kendi başlarına veya Denklem 1 ve 2'de gösterildiği gibi sıradan portland çimentosu (PC) sistemlerini 
hızlandırmak için kullanılabilir [7,8]. 

3CA+ 9CSHx + 6CH + (90-9x)H → 3C3A∙3CS∙H32 (1) 
C4A3S + 8CSHx + 6CH + (90-8x)H → 3C3A∙3CS∙H32 (2) 

 

Kısa sürede betonun istenilen mukavemet seviyesine ulaşması için yaygın olarak ısıl işlem kullanılmaktadır. 
Uçucu kül betona dahil edildiğinde ve hammaddeler seçildiğinde, erken basınç dayanımını etkileyen faktörler 
arasında su-bağlayıcı oranı ve uçucu kül içeriği dikkat çekmektedir. Baoju ve ark [2], çoğu tesis tarafından 
yaygın olarak benimsenen ısıl işlem parametrelerini tespit ederek buharla kürlenen ultra ince uçucu kül (UFA) 
betonun erken basınç dayanımını etkileyen bazı faktörleri incelenmişlerdir. Deneysel sonuçlar, UFA içeriğinin 
ve su-bağlayıcı oranının erken basınç dayanımını etkileyen ana faktörler olduğunu göstermiştir. Bununla 
birlikte ön ısıtma süresi gibi diğer faktörlerin de etkisi olduğu anlaşılmıştır. Yazarlar ultra ince uçucu kül 
kompoziti (UFAC) ve öğütülmüş yüksek fırın cürufu (GBFS) içeren betonun, istenen erken basınç dayanımını 
verebilirliği sonucuna varmışlardır.  

Daha fazla miktarda çimentonun hidrasyonu, daha yüksek bir beton sıcaklığına ve orta ve dış yüzey arasında 
daha büyük bir sıcaklık farkına yol açmaktadır [9]. Dolayısıyla, termal değişimler nedeniyle gerilme stresi daha 
yüksek gelişecek ve bu da çatlama potansiyelini artıracaktır. Betonda erken yaşlarda gerilme gelişimi, sadece 
termal eğime değil, aynı zamanda elastik modülü, ısıl genleşme katsayısı, büzülme, sünme ve betondaki kısıtlı 
koşullar gibi diğer faktörlere de bağlı olan karmaşık bir süreçtir [3]. 

Erken dayanımlı betonlardaki katkı maddeleri, hızlı mukavemet gelişimi için gereken yüksek hidratasyon 
ısısını desteklemektedir. Bununla birlikte, ısı ve nem, beton yapı içerisindeki hareketliliğin artmasına ve çekme 
gerilmelerine neden olur, bu da mikro çatlakların oluşmasına yol açmaktadır [10–11]. Dolayısıyla bu kusurların 
önlenmesi için cam, bazalt, karbon ve çelik lifi gibi yüksek çekme dayanımlı liflerin kullanılması 
önerilmektedir.Çalışma kapsamında ultra erken dayanımlı betonların karışım bileşenleri, taze beton özellikleri, 
sertleşmiş beton özellikleri ve durabiliteleri belirli bir sistematik dahilinde incelenmiştir. Bu konuda araştırma 
yapacak olan araştırmacılara rehber niteliğinde bir literatür özeti ortaya konmuştur. 
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2. ULTRA ERKEN DAYANIMLI BETON BİLEŞENLERİ, KARIŞIM DİZAYNI VE TAZE 
BETON ÖZELLİKLERİ 

Erken dayanımlı betonlar özel hammaddeler ve çeşitli karışım dizaynları neticesinde elde edilebilmektedir. 
Bunlar; hızlı priz alan çimentolar, düşük su/çimento oranı, yüksek çimento miktarları, silis dumanı, beton 
kimyasal katkıları, hidratasyon ısısını koruyabilmek için yalıtım, yeni karışım betonda daha yüksek sıcaklık 
değerleri elde etmek, yüksek kür sıcaklığı veya buhar kürü uygulamalarıdır. Sıralanan özelliklerden biriyle veya 
kombinasyonları ile erken dayanımlı beton elde edilebilir [12].  Hızlı priz alan beton tasarımında tercih edilen 
kalsiyum alüminat çimentosu kimyasal ve fiziksel özellikleri itibari ile portland çimentosundan oldukça 
farklıdır. Erken dayanım, asit direnci, aşınma ve termal dayanıklılık konularında kalsiyum alüminat çimentosu 
ön plana çıkmaktadır. Kalsiyum alüminat çimentoları Portland çimentosunun 28 günde kazandığı dayanıma 6 
saatte ulaşma potansiyeline sahiptir [13]. Kalsiyum alüminat çimentosu portland çimentosuna göre daha 
maliyetli bir yapı malzemesidir. Bu nedenle beton harç tasarımı yapılırken kalsiyum alüminat çimentosu 
miktarı belirli oranlarda azaltılarak farklı malzemelerin ikame edilmesi çalışmalarda tercih edilmiştir. Kalsiyum 
alüminat çimentosunun hidratasyonu sonucunda oluşan alüminat dönüşümü betonda dayanım azalmasına yol 
açmaktadır. Farklı malzemelerin ikamesi ile betonda oluşan bu dayanım azalmasının ortadan kaldırılması 
kalsiyum alüminat çimentosunun uygulamadaki başarısını artırmaktadır [14]. Portland çimentosu kadar yaygın 
kullanılmamasının nedeni olan dönüşüm reaksiyonlarının harç tasarımında su/çimento oranı 0,4’ün altına 
düşürüldüğü takdirde dönüşüm reaksiyonlarının zararlı etkilerinin önemli ölçüde önüne geçilebilmektedir [15]. 
Kalsiyum alüminat çimentosu ile hazırlanan karışımlarda ileri yaşlarda dayanım kaybetmesi durumunun önüne 
farklı puzolanların ikamesi ile geçilebileceği yapılan çalışmalarda görülmüştür. Bu çalışmalarda silis dumanı 
[16,17], uçucu kül [18,19], cüruf [20,21] vb. puzolanların kullanımları görülmektedir. 

Kıvam ve kıvam koruma problemlerine çözüm olarak süperakışkanlaştırıcılar kullanılmaktadır [15]. Düşük 
dozajlarda polikarboksilat esaslı süperakışkanlaştırıcı kullanımı kalsiyum alüminat çimentosuna önemli 
derecede akışkanlık sağlarken, portland çimentosu kullanımında katkı miktarı yükseltilmektedir [21].  Literatür 
incelendiğinde polikarboksilat bazlı süperakışkanlaştırıcıların kalsiyum alüminat çimento ile kullanım durumu 
farklı açılardan ele alındığı görülmüştür. Alonso ve ark. [22] tarafından yapılan çalışmaya göre polikarboksilat 
bazlı kimyasal beton katkıları ile kalsiyum alüminat çimentosu birleşimi neticesinde meydana gelen harcın 
akıcılığını 15 dakika sonra kaybedeceği savunulurken Akhlangi ve ark. [23]’na göre optimize edilmiş 
süperakışkanlaştırıcıların % 0,4’ ünün eklenmesi ile %90 akışkanlık koruma sağladığı savunulmuştur.  

Saikat ve ark. [24] tarafından yapılan çalışmada yüksek sıcaklıkta kürleme veya hızlandırıcı katkı kullanmak 
yerine erken mukavemet gelişimi için tarımsal atık malzemeden sentezlenen önceden oluşturulmuş C-S-H nano 
kristalleri kullanılmıştır. Bu malzeme sayesinde nihai dayanımdan kaybetmeden erken dayanım gelişimi 
hızlandırılmıştır. Mukavemet testleri, hidratasyon ısısı, x-ışını kırınımı ve termal analiz yapılarak C-S-H nano 
kristalleriyle erken yaşta mukavemet kazanma süreci doğrulanmıştır. Yüksek sıcaklıkta kürleme işlemi yüksek 
enerji girişi ve çevresel bozulma yaratan sera gazı yaymaktadır. Aynı zamanda sülfat konsantrasyonunu ile 
alüminyum konsantrasyonunu da düşürerek nihai mukavemette azalmaya neden olmaktadır [25,26].    

Şahin ve ark. [27] yaptıkları çalışmada kapsamında CEM II/ A-M (S-L) 42,5R çimento kullanmışlardır. 
Çimento ve agregalarla uyum sağlayabilecek katkı sistemi kurmuşlardır. Polikarboksilat esaslı 
süperakışkanlaştırıcı, C-S-H oluşmasını hızlandırarak çimento esaslı malzemelerin erken mukavemet 
kazanmasını sağlayan özellikte aktif nano tanecikler içeren kimyasal hızlandırıcı, erken yaş çatlaklarını 
önlemek amacıyla 15 mm uzunluğunda 0,91 g/cm3 yoğunluğunda ve 500-700 MPa çekme dayanımına sahip 
polipropilen lifler ve nötralize kolofon reçinesi esaslı betonun içerisinde mikron boyutunda hava kabarcığı 
oluşmasını destekleyen hava sürükleyici katkı kullanılmıştır.  

 
Tablo I. Beton bileşenleri ve miktarları [27] 

Bileşen Çimento Su Doğal 
kum 

Kırma 
kum 

Kırma 
Taş I 

Kırma 
Taş II 

Hızlandırıcı 
katkı 

Akışkanlaştırıcı 
katkı 

Hava sürükleyici 
Katkı 

Mikrolif 

Miktar, kg/m3 500 160 404 445 433 433 20 6,5 0,45 1,0 
 

Tablo II. Taze Beton deney sonuçları [27] 
 Deney Sonucu Uygulanan Standart 
Çökme (slump), cm 26 TS EN 12350-2 
Çökmede yayılma, cm 65  
Sıcaklık, °C 25,6  
Birim ağırlık, kg/m3 2400 TS EN 12350-6 
Hava İçeriği, % 3,5 TS EN 12350-7 
Priz başlangıcı, dak 120 TS EN 13294 
Priz sonu, dak 150 TS EN 13294 

 

Kalsiyum sülfoalüminat (CSA) çimentoları 1970 li yıllarda Çin Yapı Malzemeleri Akademisi (CBMA) 
tarafından kendinden gerilimli beton boru imalatlarına yönelik genleşme özelliğinden yararlanılarak 
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geliştirilmiştir [28]. CSA çimento hidrate olduğunda, etrenjit (C6AS-3H32) aşağıdaki reaksiyonlara göre 
oluşmaktadır [29]; 

Kalsiyum hidroksit yokluğunda; 

C4A3S- + 2CS-H2 + 36H→ C6AS-3H32 + 2AH3 

Kalsiyum hidroksit varlığında; 

C4A3S- + 8CS-H2 + 6CH + 74H→ 3C6AS-3H32  

Etrenjinitin mikroyapısı büyük ölçüde kireç varlığına bağlıdır. Kalsiyum hidroksit varlığında meydana gelen 
reaksiyon ile büzülmeye dirençli ve kendinden genleşmeli çimento uygulamaları oluşur. Kalsiyum hidroksit 
yokluğunda kireç genleşmez ve çimentolu sistemlerde yüksek erken dayanım oluşturur. Bu özellik kullanılarak 
yapılan çalışmada yüksek erken dayanımla (6 saatten sonra 40 MPa) işlenebilirlik 60 dakika sürdürülmüştür 
[29,30,31].   

Pera ve ark. [32], %80 kalsiyum sülfoalüminat çimentosu ile %20 CEM I 52,5 Portland çimentosunu 
kombinleyerek yüksek erken dayanımlı beton çalışmaları yapmıştır. İşlenebilirliği artırmak için, % 98 CaCO3 
içeren kireçtaşı tozu kullanılmıştır. Süper akışkanlaştırıcı olarak polikarboksilat kullanılmıştır (% 2.5). Lityum 
karbonat (Li2CO3, normal çimento ve kalsiyum alüminat çimentosunun hızlandırılması için kullanılmıştır ( % 
0.05). Dolgu malzemesi olarak 0-5 mm nehir kumu ve 5-14 mm iri agrega kullanılmıştır. S/Ç oranı 0,37 olarak 
karışımlar hazırlanmıştır. Bu çalışmada üretilen karışımlarda en az 50 dk işlenebilirlik sağlanmıştır. 

 
Tablo III. Karışım dizaynı [32] 

Malzeme (kg/m3) 1.Karışım 2.Karışım 3.Karışım 
Bağlayıcı (%80 CSA çimentosu + %20 
normal çimento) 

400 500 600 

Kireç Tozu 30 37,5 45 
Kum (0/5 mm) 940 840 740 
İri Agrega (5/14 mm) 940 840 740 
Su (S/Ç=0,37) 150 185 220 

Süper akışkanlaştırıcı 10 12,5 15 
Li2CO3 0,02 0,025 0,03 
İşlenebilirlik süresi (dk) 50 100 65 

 
Sülfoalüminat çimentoları (SAC) yol onarım malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bir grafen türevi olan grafen 
oksit yüksek mekanik özelliklere sahiptir. Liu ve ark. [33], sülfoalüminat çimento (SAC) esaslı malzemelere 
%0,04 grafen oksit (GO) ekleyerek erken dayanımı geliştirme çalışmaları yapmışlardır. Belirledikleri karışımın 
oranları Tablo IV’de verilmektedir. Karışımın mukavemet değerleri SAC’li referans harca göre oldukça 
artmıştır.  

Tablo IV. GO-SAC karışımı [33] 
SAC (gr) Su (gr) GO (gr) Kum (gr) 

450 225 0,09 1350 

Li [34] Tablo V'deki karışım dizaynını kullanarak 4 ve 6 saatlik basınç dayanımları sırasıyla 23.6 ve 34.2 MPa 
olan erken dayanımlı çimentolu kompozitler üretmişlerdir. Kompozit karışımı, aşağıdaki karışım prosedürüne 
göre hazırlanmıştır: 
1. Tip III portland çimentosu ile silis kumunu yaklaşık 1 dakika karıştırılmıştır; 
2. Su ekleyerek 1 ila 2 dakika karıştırma devam edilmiştir; 
3. Su azaltıcı ilave edilmiş; tutarlı bir karışıma ulaşılana kadar 1-2 dakika karıştırmaya devam edilmiştir; 
4. PVA liflerini ekleyerek lifler iyice dağılıncaya kadar 2 dakika karıştırılmıştır; 
5. Polistiren boncukları (agrega) eklenmiş ve 1 ila 2 dakika karışım devam etmiştir; 
6. Karıştırma tamamlandıktan sonra 15 dakika içinde döküm tamamlanmadıkça, hidratasyon kontrol karışımı 
ilave edilmiştir; 
7. Hızlandırıcı katkı ekleyerek kalıplara dökmeden önce son 1 dakika daha karıştırılmıştır. 

Tablo V. Tip III çimentolu kompozit karışım içeriği [34] 
Çimento 
Tipi 

Çimento  İnce 
agrega  

İri agrega  PVA lif  Su/çimento  Su azaltıcı  Hızlandırıcı  

III 1 1 0.064 0.02 0.33 0.0075 0.04 
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3. ERKEN DAYANIM YÜKSEK BETONLARDA SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELLİKLERİ 
 

3.1. Basınç Dayanımı 
Erken dayanımı yüksek beton (HESC), hedef dayanıma normal betondan daha erken ulaşan betondur [35]. 
Genellikle, betonun tam sertleşmesine ulaşmak ve 0,7 ila 0,85 fc 'minimum basınç dayanımına ulaşmak 7 ila 
14 gün sürer. Yapılan farklı çalışmalarda basınç dayanımının 24 saatte 39-66 MPa'a ulaşabildiği 
belirtilmektedir [36,37,38]. Beklenen yüksek performans üretim maliyetinin geleneksel betona göre % 25 ila 
30 daha yüksek olduğu, bu sebeplerden dolayı maliyeti düşürmek için yerel malzemelerin kullanması gerekliği 
ortaya çıkmaktadır [39]. Yüksek erken dayanıma sahip karayolunda kullanılan beton (HES) karışımlarının 
trafik açıldığında, düşük mukavemet değerlerinin gevşemeyi, aşınmayı, deformasyonu ve çatlamayı 
önleyebilmesi için yeterli minimum 6 saat’te 13,8 MPa basınç dayanımının olması gerekir [40]. Beton yolların 
trafiğe açılma süreleri, kullanılan çimento tipine ve bölgenin coğrafi konumuna göre değiştiğini göstermiştir 
[41]. Açılma süreleri, Tip III portland çimentosu kullanıldığında yerleştirmeden sonra 4-6 saat arasında 
değişebildiği hatta farklı özellikteki çimentolar sayesinde bu süre 2,5 saat kadar kısaltılabilmektedir.  

Şahin ve ark. [27] geliştirdikleri beton ile maksimum birim şekil değiştirmeye ilk 4 saat içinde ulaşıldığını ve 
mikro lif kullanımının birim şekil değiştirmeyi hem azalttığı hem de geciktirdiği görülmüştür. Sertleşmiş küp 
ve silindir beton numunelerde yapılan basınç dayanımında en erken 5 saatte 16,8 MPa, silindir numunede en 
erken 6 saatteki dayanım 17,2 MPa ölçülmüş, betonların 28. gün dayanım değerleri sırasıyla 89,1 ve 85 MPa’dır 
(Tablo VI). 

Tablo VI. Basınç dayanımı sonuçları, MPa [27] 
 5 sa 6 sa 7 sa 8 sa 9 sa 10 sa 12 sa 1 gün 3 gün 7 gün 14 

gün 
28 
gün 

Küp 16,8 26,9 35,3 38,6 46,1 47,1 49,1 57,6 69,5 72,3 83,4 89,1 
Silindir - 17,2 - 31,3 35,4 40,4 41,8 54,8 66,8 71,0 80,6 85,0 

     
Liu ve ark. [33], SAC ile hazırlanan referans harca göre grafen oksit ilaveli GO-SAC harcın basınç dayanımı 6 
saatte %46,9 artmıştır (Tablo VII).  

Tablo VII. Basınç dayanımı (MPa) 
MPa 100 dk 6sa 24sa 

SAC 12,6 20,44 43,5 

GO-SAC 15,8 30,02 46,04 

 
 
3.2. Eğilme dayanımı 

Yüksek erken dayanımlı (HES) betonun kullanımında hızlı bozulmaya nedenlerden bir diğeri eğilme 
dayanımıdır. Betonun çatlaması, alt tabaka betonunda çatlama ve alt tabaka ile onarım arasındaki arayüzde 
çatlama vb. şekilde ortaya çıkmaktadır [42]. Eğilme mukavemeti gerekliliği yaygın olmasa da 2,6–4,1 MPa 
arasında olması beklenir [43]. Şahin ve ark. [27] erken yüksek dayanıma sahip betonlarda mikro lif 
kullanılmadan üretilen karışımlarda 6 saat sonunda 1 MPa’ın altında bir eğilme dayanımı elde edilirken, mikro 
lif kullanılmasıyla 3 MPa eğilme dayanımına ulaşılmıştır. Beton tasarımının 8 saat sonunda ulaştığı değerlere 
mikro lifsiz karışım 10 saate ulaşmıştır. Bir günlük numunelerde yapılan deney sonuçlarında ise mikro lifli ve 
lifsiz karışımlar arasında belirgin farklılıklar elde edilmemiştir. Sonuçta, mikro lif kullanılmasıyla erken 
saatlerde net eğilme dayanımı ve kırılma enerjisi değerlerinde belirgin artışlar elde edilmiştir. Bu amaca yönelik 
yapılan deneylere ait yük-sehim eğrileri Şekil 1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 1. Mikro lif kullanımının eğilme dayanımı ve kırılma enerjisine etkisi 

 
Liu ve ark. [33], SAC ile hazırlanan referans harca göre grafen oksit ilaveli GO-SAC harcın eğilme dayanımı 
100 dakikada %121,4 arttığını gözlemlemiştir (Tablo VIII).  

Tablo VIII. Eğilme Dayanımı (MPa) 
Çimento 100 dk 6sa 24sa 

SAC 1,4 3,77 7,1 

 
3.3. Elastisite modülü 
 
Betonun basınç davranışı, beton elemanların sertliğini etkileyen elastik modül ile de tanımlanır [37]. Şahin ve 
ark. [27] yaptıkları çalışmada hazırladıkları karışımın elastisite modülü değerleri Tablo IX’da gösterilmektedir. 

Tablo IX. Elastisite modülü, GPa 
 8  sa 10 sa 12 sa 1 gün 3 gün 7 gün 14 gün 28 gün 
Silindir 24 31,5 34,5 38,6 42,9 44,1 45,6 46,4 

 
Literatürde (bkz. Denk. 1-2 de görülen) esneklik modülü ile basınç dayanımı arasındaki bir ilişkiye dayalı 
modeller bulunmaktadır. ACI 318 standardı [44], elastik modülü beton yoğunluğuna (ρ) ve basınç dayanımına 
bağlı (bkz. Denk. 1) olarak, Eurocode 2 [45] 'ye göre elastikiyet modülü ise (bkz. Denklem 2) sadece basınç 
dayanımına bağlı bir faktör olarak hesaplanabilir.  

𝐸𝐸 = 0,043 ∗ ρ1,5 ∗ �𝑓𝑓𝑓𝑓                                                                                                                                      (1) 

𝐸𝐸 = 22,000 ∗ �𝑓𝑓𝑓𝑓
10
�
0,3

                                                                                                                                         (2) 

4. ERKEN DAYANIMLI BETONLARIN DURABİLİTESİ 

Erken yüksek dayanımlı betonların dayanıklılık sorunları sık sık birlikte hareket ederek sıkıntıya yol açabilen 
fiziksel veya kimyasal mekanizmalara atfedilebilir [46]. Hava, su veya diğer maddeleri geçiren betonun bir tür 
dayanıklılık sorunuyla karşılaşabilmektedir [47]. Yüksek erken dayanımlı beton karışımlarının dayanıklılık 
indeksi parametreleri olarak oksijen geçirgenliği, hızlı klorür geçirgenliği, su emilimi vb. yer almaktadır.  

4.1. Donma-Çözünme 
Dayanıklı beton, hizmet ömrü boyunca yapısal durumunu, dayanımını korumalı, uzun süre hizmet verebilmek 
için çevresel etkilere karşı dayanıklı olmak durumundadır. Coğrafi bölgelerden kaynaklı soğuk hava şartları 
sonucu oluşan donma olayları betonda bozulmaya sebep olur.  Öyle ki çimento macunu ve agregalar donmaya 
farklı tepki verir. Çünkü gözenek yapısı ve kimyası her birinin farklıdır. Donma olayı karşısında beton 
içeriğinde malzemelerin içyapısında bulunan boşluk suyu farklı gerilmelere sebep olması sonucu çatlamalar 
meydana gelir.  

4.2. Hızlı klorür geçirgenlik testi (RMT) 
Hızlı klorür geçirgenlik yöntemi, betonun dayanıklılık özelliklerini değerlendirmek için yaygın olarak 
kullanılmaktadır [39]. Klorürlerin betona giriş hızı, betonun gözenek yapısına bağlıdır ve betonun malzeme, 
inşaat uygulamaları ve yaş gibi faktörlerden etkilenir. Hızlandırılmış kürlenme betonun klorür direnci üzerinde 
olumsuz etkilere sahip olsa da (uygun bir ön priz süresi kullanılsa bile), ek çimentolama malzemelerinin 
kullanılması bu olumsuz etkileri azaltma açısından etkili olabilir [35]. Şahin ve ark. [27] erken dayanımlı 
betonun durabilite özelliklerini belirlemeye yönelik yaptıkları deneylerde saha da dökümü yapılan betondan 
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alınan karot örnekleri üzerinde hızlı klor geçirimliliği deneyleri gerçekleştirmişlerdir. Ölçümler sonucu 
laboratuvarda üretilen numunelerden ortalama 1120 coulomb, sahadan karotla alınan numunelerden ortalama 
960 coulomb elektrik yükü geçmiştir.  

4.3. Aşınma Direnci 
Su azaltıcı katkıların dahil edilmesinin, kalsiyum klorürün (bir lignosülfonat su azaltıcı ile birlikte) toplam 
gözenekliliği kritik bir eşiğin üzerine çıkardığı ve kabalaştırdığı, gözlenen toplam gözenekliliği azalttığı 
düşünülmektedir [48, 49]. Şahin ve ark. [27] ürettikleri erken dayanımlı betonun durabilite özelliklerini 
belirlemeye yönelik yaptıkları deneylerde aşınmaya karşı direnç deneyleri sonucunda 50 cm2 alanda 
laboratuvarda üretilen örneklerde 5 cm3, sahadan karotla alınan örneklerde ise 5.6 cm3 hacim kaybı ölçülmüştür. 

 
 

Şekil 2. Tip III ve Tip V çimentolarında kür yaşının klor penetrasyon derinliğine etkisi 
 
4.4. Basınçlı su geçirimliliği 

Erken dayanımlı betonlar üzerinde yapılan basınç altında su işleme derinliğinin tayini deneyi sonucunda, 
basınçlı su uygulanan yüzeye dik şekilde numune ortasından yarılarak ikiye bölünmüş ve suyun işlediği 
ortalama derinlik ve en büyük derinlik ölçülmüştür. Basınç altında su işleme derinliklerinin 4-15 mm arasında 
değiştiği gözlenmiştir [27]. Basınçlı su geçirimliliği sonuçları Tablo X’da sunulmaktadır.  

Tablo X. Basınçlı su geçirimliliği deney sonuçları. 

Örnek 
no 

Basınç altında su işlem derinliği, mm 
Ortalama Maksimum 

1 4 10 
2 9 15 
3 7 10 

 
4.5.  Hava boşluğu 

Ghafoori ve ark [50] yaptıkları çalışmada betonun farklı test yaşlarında absorpsiyon ve geçirgen boşluk yüzdesi 
Tablo 11'de verilmiştir. Karışımlara hava sürükleyici katkı ilave edildiğinde absorpsiyon ve boşluk yüzdesi 
yüksek bulunmuştur. Kürlenme, betondaki geçirgen boşlukların emilimini ve yüzdesini azaltmada önemli bir 
rol oynamıştır. 28 günlük kürleme ile, çalışılan Tip III ve Tip V çimento betonları için boşluk yüzdesi önemli 
ölçüde azalmıştır. Tip V çimento betonlarının absorpsiyonu ve boşluk hacmi, Tip III çimento betonlarına göre 
oldukça düşüktür. 

 
Tablo XI. Farklı sürelerde kür edilen betonların su emme ve geçirgen boşluk miktarları 

Karışım No Kür yaşı Daldırma sonrası su 
emme (%) 

Daldırma ve 
kaynatma sonrası su 

emme (%) 

Geçirgen Boşluk 
Hacmi (%) 

Tip III 24 saat 4.56 4.69 11.20 
28 gün 2.01 2.14 5.19 

Tip III-AE 24 saat 4.65 5.00 11.26 
28 gün 2.76 3.05 6.89 

Tip V 24 saat 2.18 2.66 7.17 
28 gün 0.89 1.32 3.33 

Tip V-AE 24 saat 3.42 4.02 8.98 
28 gün 1.84 2.12 4.73 
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4.6. Termal Genleşme 

Şahin ve ark. [27] yaptıkları çalışmada erken sertleşen beton üzerinde kuruma rötresi ölçümü yapmışlar, 8 saat 
sonunda beton 1 mm, mikro lif kullanılmadan üretilen beton ise 1,2 mm kısalma belirlenmiştir. Betonların 
maksimum birim şekil değiştirmeye ilk 4 saat içinde ulaştığı ve mikro lif kullanımının birim şekil değiştirmeyi 
hem azalttığı hem de geciktirdiği görülmüştür. Termal genleşme katsayıları ölçümleri ise 100x100x400 mm’lik 
kirişler üzerinde 1, 3 ve 7. günlerde 5, 20 ve 30 °C sıcaklıklarda yapılan uzama/kısalma ölçümleri sonucu 
belirlenen termal genleşme katsayıları Tablo XII’de sunulmaktadır. 

Tablo XII. Termal genleşme katsayıları 

 Termal genleşme katsayısı, 
1/°Cx10-6 

Standart sapma, x10-7 

1. Gün 5.93 8.00 
3. Gün 6.05 8.28 
7. Gün 6.95 2.65 

 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak, erken dayanımlı betonlar üzerinde yapılan önceki çalışmalarda genellikle bağlayıcı malzeme 
olarak Tip III ve Tip V çimentolar ve dolgu malzemesi olarak ise normal iri agrega ve ince kum kullanılmıştır. 
Kullanılan bağlayıcının inceliği, C3S ve alümina içeriği betonun erken yaşta dayanımını arttırmaktadır. Çoğu 
çalışmada dayanım kazanımının hızlandırılması için ayrıca hızlandırıcı ajan (genel olarak çimentonun ağırlıkça 
0.04’ü kadar) ilave edilmektedir. Birçok araştırmacı hızlı sertleşen tamir harçlarında lateks katkı maddesi 
kullanmıştır. Diğer taraftan Tip III çimento ile yüksek dozajda kullanıldığında dayanımın azalmasına neden 
olduğu görülmektedir. Ultra erken yüksek dayanımlı beton üretiminde, inceliği, silikat ve alümina içeriği 
yüksek olan çimento ve puzolanik malzemelerin davranışları deneysel olarak araştırılabilir. Literatürde ultra 
yüksek dayanımlı betonlarda kullanılan ince kuvars gibi toz malzemelerin iri agrega yerine kullanılması 
önerilmektedir. Ayrıca karışım içeriğinin alümina dozajını arttırmak için aktivasyon işlemine ihtiyaç duymayan 
kalsine kaolin gibi puzolanlar kullanılabilir. Kullanılan mineraller hidrasyon ısı oluşumunun artmasına neden 
olur ve beton içerisinde çekme gerilmelerine yol açabilmektedir. Artan hidrasyon ısısından kaynaklanacak 
olumsuzlukların önüne geçmek için yüksek mukavemetli liflerin kullanılabileceği görülmektedir.  

Ayrıca hızlı bakım onarım ihtiyacı olan alanlarda kullanılabilecek 1-2 saat içerisinde dayanımını tamamlayan 
istenilen dayanım ve dayanıklılık değerlerine sahip ultra erken dayanımlı betonların geliştirilmesine yönelik 
çalışmaların yapılması gerektiği görülmektedir.  
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Abstract 
Construction projects always accompany risks at the beginning, during, and after the construction. This 
study includes the risk management impact on time, cost, and quality in construction projects in Cambodia. 
Among taking these alternatives to analyze which one is the most critical obstacle in the project.  

The aim of the research is to investigate the effects of time, cost and quality on the risk management of 
construction projects in Cambodia. First of all, questionnaires were applied to determine the risk factors 
that may have an effect on time, cost and quality of construction projects. Participants in the survey were 
selected from people working as civil engineers and architects. SPSS software, Excel software and 
Analytical Hierarchy Process Method (AHP) were used to evaluate the data obtained from the surveys. 
Statistical analyzes were made using Delphi technique, T-test analysis and Cronbach Alpha. The data 
obtained from the statistical analyzes were used in the AHP method and the importance degrees of the risk 
factors were obtained. For the practical application, three alternatives were examined in order to analyze 
which one was the most critical obstacle affecting the project.  

As a result, according to the values obtained from the statistical data, the most important risk factors in 
construction project management in Cambodia were determined respectively as project manager 
experience, financial problems, lack of experience and work organization of the contractors, lack of in-site 
communication and coordination, mistakes made by the contractors in their work, selection of the 
contractor with a low bid. 

However, in the risk assessment analysis, the most critical factors in Cambodia were determined 
respectively as project manager experience, lack of on-site communication and coordination, contractor 
experience, subsequent changes in the contract, deficiencies in financial opportunities, the effects of the 
COVID-19 outbreak, workforce quality or labor quality and manufacturing quality. 

Keywords: Construction project, Risk, Risk management, AHP method, Cambodian construction project 

1. INTRODUCTION 
Risk refers to the potential problems making struggling activities of a project [1]. Risk management is the 
procedure to identify, analyze, assess, respond, and control a project [2], [3]. Risk management working in a 
construction project is to guarantee the controlling budget, a well multi-disciplinary project with on-time, better 
quality, project safe approval from stakeholders. The purpose of risk management is to gain positive opportunity 
activities, mitigate the threat activities, and accomplish the project goal [4]. It can help project stakeholders 
how to establish and solve more confident comprehension in the right solution at the right time.   

Cambodia is called the ‘Kingdom of Cambodia’ or Kampuchea which is the one of developing countries in 
Southeast Asia. According to [5], the economic growth of Cambodia was around 7% in 2017, 2018, and 2019. 
After the pandemic Covid-19 has been increasing in the world, tourist and construction sectors have been 
affected so much, economic growth decreased 1% in 2020. Meanwhile, the construction sector and real estate 
are necessary for Cambodian economic growth, it was the third-rank of GDP growth in 2019. The construction 
sector in 2017 was increased by 22.31% compared to 2016 [6]. Moreover, the construction sector in 2018 was 
decreased 15.35% compared to 2017 [7]. Further, the construction sector in 2019 was reached increasingly 
98.73% comparing to 2018 [8].   

Therefore, why should risk management in construction projects study in the Cambodia region? As a 
developing country, the quality of everything is still had limited. 40 failed building construction projects were 
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checked due to quality inspections, after building collapses [9]. By the way, laws and regulations seem not 
effective well and adoption in nearly future [10]. Most results indicate that risk factors are conducted closely 
in the construction project if it’s considered in previous studies about cost overrun, schedule delay, low quality, 
or construction safety in Cambodia [11], [16]. This would be the first and necessary research of this area and 
gap study as well.  

The research purpose is to evaluate the risk management impacts on time, cost, and quality in construction 
projects as evidence from Cambodia. Therefore, the objectives in the research are: (a) to find out the most 
critical significant risk events being harmful in construction projects, (b) to find out the risk assessment analysis 
and set the priority rank of each risk affecting cost overrun, schedule delay, and quality issue, (c) to represent 
the weight of critical risks and risk alternatives by the AHP method; the interaction between main criteria and 
risk alternatives, and the interaction between sub-main criteria and risk alternatives (based on surveys). 

2. LITERATURE REVIEW 
One of the studies is focused on six major risk factors affecting risk management in construction projects in 
India [17]. The outcome indicates that market risk and managing risk are the highest affecting risk management 
in construction projects. [18] studies identifying and assessing the risk factor impact on time and cost in 
construction projects in Egypt. As a result, the cost and time should be increased at a high-risk level in order to 
reduce risk factors in the construction project. [19] investigates risks related to time, quality, and cost of two 
exact construction projects in Germany. As a result, the solution of risks at the high level needs to decide on by 
the director or CEO of firms. And if the risk is at the medium or low level, the project manager can solve it by 
given the specific solution of each risk.  

Depending on [20] studies associating with the determination of how the application of risk management 
working in construction projects in Ethiopia. Consequently, risk management practices are not enough due to 
the insufficient knowledge of project risk management in the construction sector, lack of experienced technical 
personnel, budget, and design errors. Regarding [21], they report about the project risk assessment in a 
construction project in Bangladesh by using the AHP method. As a result, among the evaluation of alternatives, 
low risk is 40.10%, medium risk is 36.40%, and high risk is 23.50%. Thus, the project risk level is in a low 
situation. According to [22], there focus on risk factors in construction projects from contractors’ understanding 
in Malaysia. The data is the survey questionnaires and the outcome of the research shows that construction and 
finance are critical factors. 

3. RESEARCH METHODOLOGIES 
The research is done in the pilot study for verification and to make sure whether the most critical risk occurrence 
and its impact in Cambodian construction project experiences are conducted by the Delphi technique. The time 
of semi-structured interviews is taken less than one hour for discussing risk problems. Consequently, 34 critical 
risk factors are conducted in this research [18], [23], [30].  

For this study, the risk model of the research has been prepared as shown in Figure 2.  It contributes two parts 
that are main risks (MRs) as main criteria, and risk categories (RCs) as sub-criteria or sub-MRs. MRs provide 
into five components. Sub-main risks provide into 17 elements that are the head of risk factors.  

The whole work of activities to achieve the objectives are shown in Figure 1 and the risk model is determined 
as shown in Figure 1. 

The survey questionnaires have three sections: the first section represents the background of respondents. 
Section two represents respondents’ knowledge level related to risk management. And final section represents 
the risk likelihood and impact (cost, time, and quality) of respondents’ evaluation. Most structured 
questionnaires have types of closed-ended questions, and a few of them are open-ended questions. Finally, 
questionnaires have 112 responses including four improper responses. So, 108 survey responses will be used 
for the analysis to complete the research objectives. The data is 96% at a high confidence level for using 
analysis. 
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Fig. 1. Research procedures 

 

 
Fig. 1. Risk model of the research 
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Table I. General information of respondents in construction projects 

General information of respondents  Items (Frequency %) 

Project stakeholders Client/ owner (23%) Consultant/architect (33%) 
Contractor/ Sub-contractor/ supplier (44%) 

Years’ work experiences Less than 1 year (15%)  From 1 to 5 years (57%) 
From 6 to 10 years (21%) More than 10 years (7%) 

Work positions  

General/Site manager (13%) Project manager/Director (8%) 
Designer/ Architect (31%) Site engineer (23%) 
Quantity surveyor (9%) Inspector/Organizer (6%) 

Supervisor (5%) Asst. manager/ PhD researcher 
(5%) 

3.1. Qualitative method 
The qualitative method is settled in this research and its procedure is followed [2], [4]. The data collection is 
generated the mean value (average) to evaluate the risk likelihood and its impact. The coefficient Alpha in this 
survey is equal to 0.960, 0.944, 0.898, 0.912, and 0.917 of the global risk factors. And the p-value is obtained 
0.656 that is bigger than 0.05; meanwhile, the mean difference of risk impacts is only 0.006.  

The rank scales of risk likelihoods are taken as Very low: 0.10 (likely to occur less than 0.02), Low: 0.03 (likely 
to occur from 0.02 to 0.10), Moderate: 0.50 (likely to occur from 0.10 to 0.50), High: 0.70 (likely to occur from 
0.50 to 0.80), and Very high: 0.90 (likely to occur over 0.80), [2], [4]. However, the rank scales of risk impacts 
are following [4] such as Very low: 0.05, Low: 0.10, Moderate: 0.20, High: 0.40, and Very high: 0.80. The risk 
impacts are focused on three alternatives as cost, time, and quality. Therefore, the risk assessment can represent 
in Table 2 below by multiplying the risk likelihood and its impact. 

Table II. Scale rates of risk assessments [4] 

Very high: 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 
High: 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 
Moderate: 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 
Low: 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 
Very low: 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 
Likelihoods 0.05 

Very low 
0.10 
Low 

0.20 
Moderate 

0.40 
High 

0.80 
Very high 

Threats Impacts 

The risk response is considered the negative risk (threat). The threat has four types such as risk avoidance, risk 
transference, risk mitigation, and risk acceptance [4]. Here, the risk assessment is conducted risk responses and 
controls into three parts: (1) Risk acceptance assumes the risk at very low and low level, (2) Medium risk 
assumes the risk at middle level, (3) Risk unacceptance assumes the risk at high and very high level. 

3.2. AHP method 
Analytic Hierarchy Process (AHP) method was proposed by Saaty in 1980 being the basic purpose in decision-
making among complicated criteria to get the best options [34]. The beneficial hierarchy is solved the structural 
problem of criteria to get both qualitative and quantitative aspects through the decision on clear and well 
judgment for destinations [32]. In this research, the AHP will base on the mean value instead of decision-
making for the risk model in Figure 3.2. In this research, the AHP method is used instead of the quantitative 
method in order to investigate the quantification of three risk alternatives being cost, time, and quality. The 
detailing procedure of the AHP method can see clearly in the book of [33]. It describes from the first step to 
the final decision of risk structure breakdown.  

In this method, the shortcut names in the risk model were created. For main risks: MR1= Project stakeholder, 
MR2= Project resource, MR3=Construction site, MR4=Project feature, MR5=Project management, MR1.1= 
Client/owner. For sub-main risks: MR1.2= Designer/architect, MR1.3= Contractor/ sub-contractor/ supplier, 
MR2.1= Labour, MR2.2= Equipment/ materials, MR2.3= Finance/budget, MR3.1= Environment, MR3.2=Site 
condition, MR3.3=Pandemic of Covid-19, MR4.1= Politics, MR4.2=Schedule, MR4.3=Quality, MR5.1= Poor 
organization due to project stakeholder, MR5.2= Poor management due to project resource, 
MR5.3=Unqualified project manager, MR5.4= Change in scope of work, MR5.5= Poor communication and 
coordination of participants. For risk alternatives: Cost=C, Time=T, and Quality=Q. These shortcut names will 
see in the result section of the AHP method. 
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4. RESULTS AND DISCUSSIONS 
The result in Table 3 is necessary to know about the perception and situation of the risk management related to 
respondents and construction projects in Cambodia. The knowledge level about risk management of 
respondents is in the hesitant situation to decide on projects. Risk management is not enough to practice in the 
construction project in this area yet. Construction projects have reached 92% of struggles on time, cost, or 
quality. 

Table III. Respondents related to risk management in construction projects 
Respondents related to risk 
management  

Items (Frequency %) 

Percentage of Joining workshop, 
seminar, training on risk management 

Yes (44%) No (56%) 

Respondents’ knowledge level of risk 
management  

Low (23%) Moderate (69%) 
High (8%) 

Who manages risk strategies?  Construction manager (20%) Project manager (49%) 
Supervisor (8%) Designer (2%) 
Specialized risk management team (16%) 
Other (contractor and direct giving advise), (5%) 

Important role of risk management in 
the success of completing work 

Disagree (4%) Neither agree nor disagree 
(2%) 

Agree (94%) 
Meeting time delay, or cost overrun, or 
quality problem in projects  

Yes (92%) No (8%)  

Table 4 represents the risk assessment analysis and its ranks of 34 factors in the research. The top ten critical 
risk factors in risk management in Cambodian construction projects are unqualified project manager, financial 
failure/ lack of financial resources, lack of skills and work organization, poor communication/ coordination of 
participants, mistakes during processing work, selecting low bid of contractor, late payment by clients, change 
in scope of work, lack of skilled labour, inaccurate costs estimate and schedule programming respectively. 

Table IV. Risk factors degree of assessment analysis 

Risk categories (RCs) Risk factors (RFs) Assessment (L*I) 
Mean Rank 

Client/ Owner 
Tight project on schedule, cost, and quality 0.1716 25 
Selecting low bid of contractor 0.2151 6 
Leak of support team 0.1587 29 

Designer/ Architect 

Inaccurate costs estimate and schedule programming 0.1996 10 
Lack of support team and experience 0.1903 16 
Various design (design change, poor site information, 
material specification) 0.1913 15 

Contractor/Sub-
contractor/ Supplier 

Lack of skills and work organization 0.2362 3 
Mistakes during processing work 0.2187 5 
Rework or defective work 0.1590 28 

Labour Inadequate labour/ labour performance 0.1884 18 
Lack of skilled labour 0.2024 9 

Equipment/ material 
Inadequate equipment/ equipment issues 0.1897 17 
Material shortages/ material damage 0.1995 11 
Late delivery of materials 0.1927 14 

Finance 

Financial failure/ lack of financial resources 0.2470 2 
Late payment by clients 0.2127 7 
Cash flow problems by contractors 0.1991 12 
Inaccuracy of cost estimations  0.1794 24 

Environment 
Weather problem (flood, rainy seasons) 0.1522 31 
Issues of construction program (pollution, ecological 
damage, noise) 0.1132 34 

Site condition 
Problem of site’s topography and geo-technical 
investigation 0.1817 22 

Safe and health problems 0.1634 27 
Pandemic of Covid-19  Economic projects and worker’s health  0.1983 13 
Politic Bribery and corruption 0.1271 33 

Schedule 

Delay schedule due to project size or complexity 
project 0.1636 26 

Missing update schedule based real work at site 0.1562 30 
Insufficient schedule to see all major items 0.1519 32 

Quality Misunderstanding/ unclear of quality control plan 0.1796 23 
Unclear specification and standard 0.1864 20 
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Table IV. Risk factors degree of assessment analysis (continue) 
Poor organization due to project stakeholder 0.1861 21 
Poor management due to project resource 0.1867 19 
Unqualified project manager 0.2646 1 
Change in scope of work 0.2113 8 
Poor communication/ coordination of participants 0.2193 4 

Table 5 is gotten from the average value of risk likelihood of risk factors and multiplying risk impacts of risk 
categories in the survey.   

Table V. Risk category assessment of cost, time, quality, and global 

Risk categories  Cost (L*I) Time (L*I) Quality (L*I) Global L*I 
Mean Rank Mean Rank Mean Rank Mean Rank 

Client/ Owner 0.1902 8 0.1862 9 0.1655 12 0.1806 11 
Designer/ Architect 0.1596 14 0.1727 13 0.1786 10 0.1703 14 
Contractor/Sub-
contractor/ Supplier 0.2065 5 0.2194 5 0.2135 3 0.2132 3 

Labour 0.1792 12 0.1858 10 0.2080 4 0.1910 7 
Equipment/ material 0.1834 10 0.1567 15 0.1766 11 0.1722 12 
Finance 0.2299 2 0.2028 6 0.1832 8 0.2053 5 
Environment 0.1203 17 0.1217 17 0.1120 17 0.1180 17 
Site condition 0.1512 15 0.1572 14 0.1326 15 0.1470 15 
Pandemic of Covid-19 0.2071 4 0.2312 3 0.1566 13 0.1983 6 
Politics 0.1337 16 0.1355 16 0.1123 16 0.1271 16 
Schedule 0.1668 13 0.1914 7 0.1544 14 0.1709 13 
Quality 0.1816 11 0.1821 11 0.1994 5 0.1877 8 
Poor organization due 
to project stakeholder 0.1836 9 0.1908 8 0.1840 7 0.1861 10 

Poor management due 
to project resource 0.1946 7 0.1790 12 0.1864 6 0.1867 9 

Unqualified project 
manager 0.2570 1 0.2657 1 0.2710 1 0.2646 1 

Change in scope of 
work 0.2206 3 0.2304 4 0.1828 9 0.2113 4 

Poor communication 
and coordination of 
participants 

0.2011 6 0.2413 2 0.2157 2 0.2193 2 

Table VI. Main risks assessment analysis of cost, time, quality 

Main risks (MRs) Cost (L*I) Time (L*I) Quality (L*I) Global L*I 
Mean Rank Mean Rank Mean Rank Mean Rank 

Project stakeholder 0.1853 3 0.1925 2 0.1857 3 0.1878 3 
Project resource 0.1975 2 0.1817 3 0.1892 2 0.1894 2 
Construction site 0.1585 5 0.1686 5 0.1333 5 0.1534 5 
Project feature 0.1606 4 0.1698 4 0.1550 4 0.1618 4 
Project management 0.2109 1 0.2208 1 0.2071 1 0.2129 1 

 

Risk factors have the tendency from medium risks to unacceptable risks. It needs to consider a deep critical 
factor analysis to avoid, transfer, or mitigate the risk before happening. This situation needs to discuss and make 
the right decision by the professional and owner. According to the Table 6, the suggestions of risk responses 
and control strategies are (1) project management: choose the qualified project manager, keep good 
communication and coordination with participants, reduce the change in scope of work, (2) project resources: 
ensure available budget, improve labor skills, ensure equipment and materials are enough and delivery on time, 
(3) project stakeholders: do not select low-bid of the contractor, reduce mistake during construction, have 
enough technician and well prepare of the work process, (4) project feature: ensure available schedule of the 
detailed project, clear schedule, ensure of the quality control plan and specifications with standard, (5) 
construction site: ensure work at the site is safe in both buildings and humans. 

Table 7 is done by multiplied the weight of sub-main risks and the weight of alternatives in each cost, time, and 
quality respectively. Hence, the quantitative results of 17 sub-main risks which impact the cost, time, and 
quality are described clearly. 

 

 

 

341



Risk Management on Time, Cost, and Quality in Construction Projects in Cambodia, O. Aytekin 

Table VII. The interaction between the sub-main risks and risk alternatives of AHP method 

Main 
risks 

Sub-
main 
risks  

Risk impacts (percentage) Main 
risks 

Sub-main 
risks  

Risk impacts (percentage) 

Cost Time Quality Total Cost Time Quality Total 

MR1 

MR1.1 17.84 10.26 3.93 32.02 

MR4 

MR4.1 4.78 5.26 1.45 11.50 
MR1.1 2.01 3.64 6.61 12.26 MR4.2 12.99 22.59 4.97 40.55 
MR1.1 9.12 30.03 16.56 55.71 MR4.3 7.85 14.26 25.85 47.96 
Total  28.98 43.93 27.10 100 Total  25.62 42.11 32.27 100 

MR2 

MR2.1 4.57 9.15 18.30 32.02 

MR5 

MR5.1 0.83 2.73 1.50 5.06 
MR2.2 6.83 1.50 3.93 12.26 MR5.2 5.42 1.36 2.71 9.49 
MR2.3 31.04 17.84 6.83 55.71 MR5.3 6.59 11.96 21.68 40.22 
Total  42.45 28.50 29.06 100 MR5.4 5.81 10.12 2.23 18.16 

MR3 

MR3.1 3.51 6.11 1.34 10.96 MR5.5 3.87 15.47 7.73 27.07 
MR3.2 9.90 17.22 3.79 30.92 Total  22.52 41.62 35.85 100 
MR3.3 17.97 33.79 6.37 58.13       
Total  31.38 57.12 11.50 100       

The result of Table 8 is done by summation of the weight of cost, time, and quality of every main risk. The 
result provides clarity for the risk alternative of ‘Time’ (39.29%) which is the most critical risk impact. The 
second critical risk impact is the ‘Quality’ that contains 30.39% in risk management. Finally, ‘Cost’ is a 30.32% 
impact on risk management. Thus, the construction project isn’t on time of the destination and its quality 
wouldn’t satisfy the sponsor as well due to the more spending money. 

Table VIII. The interaction between main criteria and risk alternatives of AHP method 

Main risks Risk alternatives (percentage) 
Time Quality Cost Total 

MR1 9.51 5.87 6.27 21.65 
MR2 8.03 8.19 11.96 28.17 
MR3  3.00 0.60 1.65 5.25 
MR4 4.40 3.37 2.68 10.44 
MR5 14.35 12.36 7.77 34.49 
Alternatives 39.29 30.39 30.32 100 

4. CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 
The rate of 49% manages the risk strategies by the project manager, and project managers are unqualified. 
Hence, risk events must be harmful so much to the construction project. And most of the risk factors are at the 
medium-high risk level as well. So, it necessarily needs to avoid, eliminate, or transfer them as much as 
possible. Especially it must do the high pro-activities in order to control the risks. However, if this result 
compares to previous studies, happening risk factors are similar to developing countries’ research results. The 
knowledge and skills of risk management are still hesitant in practicing construction projects. Risk management 
isn’t encouraged much to do the training or seminar while projects are risky. The level of construction managers' 
and project managers’ decision-making of managing risks is still limited.    

Therefore, the participants should be careful and comprehend risk management as much as possible. Especially, 
the project manager should improve and increase the knowledge level of both theory and practices in risk 
management. Project stakeholders could have more options to gain knowledge of risk management to solve the 
problems. It spends a little cost and time, but it can make a better comfortable and acceptable standard for 
people and the environment. This study would alert future researchers to develop more specific projects. For 
the following research, risk management should base on the concept phase, design phase, tender, construction 
phase, and financial investment. Besides, there would divide the determination of time, cost, or quality impact 
separately in order to compare the estimated project and exact project. 
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Abstract 
This paper presents a modified PI controller-based reactive power support for developing the fault ride-
through (FRT) capability of wind turbines with doubly-fed induction generators (DFIG). The proposed 
FRT strategy uses a Static Synchronous Compensator (Statcom) operating by a modified PI controller in 
the study. In case of voltage differences that occur after a grid fault, Statcom provides the voltage 
regulation by supplying reactive power to the grid or absorbing reactive power from the grid. A system 
with a 9 MW DFIG-based wind farm, 30 MVA Statcom, and 30 km transmission line was designed and 
simulated in Matlab Simulink to test the proposed controller. In the event of a fault on the transmission 
line, it has been seen that Statcom is activated as a result of the voltage difference and contributes to the 
stabilization of the system, by comparing it with the situation where there is no Statcom. The simulation 
was performed under different fault conditions and the contribution of Statcom to the system was 
observed. The results show that the modified PI controller provides a reliable Statcom operation for the 
DFIG-based wind turbine under different grid faults. 

Keywords: Doubly Fed Induction Generator, Fault Ride Through, PI Controller, Static Synchronous 
Compensator. 

1. INTRODUCTION 
Today, with the decrease in the lifespan of fossil fuels and the increase in their costs, the damage to the 
environment is increasing day by day, and the serious problems of global warming have led to an increase in 
the interest in renewable resources all over the world [1]. Since the increase in population and 
industrialization constantly increases the energy need, the use of new energy sources has become inevitable. 
The share of wind in environmentally friendly energy production with renewable energy sources is increasing 
day by day [2]. 

Unlike the positive aspects of wind power plants, there are also some disadvantages. The fact that the wind 
cannot be predicted clearly and changes according to environmental and natural conditions reduces the 
continuity and reliability in energy. In addition, the increase in these power plants has also caused concerns 
about the performance of the power plants in case of changes in grid voltage and failure situations. For this 
reason, countries have added renewable power plants to their grid codes [3]. There are many topics in the grid 
code, such as FRT capability, active power control, reactive power support, voltage support, etc. These 
methods are grouped under two main headings and three subheadings. These; hardware solution strategies: 
based on reactive power generation, based on protection circuits, and software solution strategies: control 
methods [4,5]. In this study, Statcom, which is under the title of solutions based on reactive power generation, 
has been examined. 

In the second part of the study, information about Statcom will be detailed. The structure, working modes, 
and working principle of Statcom will be mentioned. in the third part, the simulation circuit established in 1 
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Matlab Simulink will be explained and its outputs will be evaluated. And on the last part, the development 
work to be done in the next process will be mentioned and some recommendations will be given. 

2. GRID CODE AND FAULT RIDE THROUGH 
Wind power plants and other renewable energy power plants are in demand for reasons such as being 
environmentally friendly, increasing their efficiency and power with the developing technology, and 
decreasing investment costs. Since the danger of instability and discontinuity in the electricity transmission 
and distribution system has begun to arise due to the increasing number of wind farms, these power stations 
have been included in the grid codes in many countries. Fault ride-through is the ability of the power plant to 
fulfill some conditions after the time of failure in other words supporting the grid after fault [6,7]. Figure 1 
shows the fault ride-through requirements of some European countries for wind farms [8]. Figure 2 is the 
graphic that belongs to Turkey. In this chart, 3 months old region is seen. If the voltage droop stays in area 1 
and area 2, the wind turbine must stay connected to the grid, it should not be tripped. If droop is in area 1, the 
wind turbine must increase the active power by 20% percent every second after the fault is cleared. If droop is 
in area 2, the wind turbine must increase the active power by 5% percent every second after the fault is 
cleared. 

 
Fig. 1. European countries grid code 

 

 
Fig. 2. Turkish grid code 

Although there are many FRT methods, we can collect them under two main titles, hardware solution 
strategies and software solution strategies [9,10]. It is shown in Figure 3. 
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Fig. 3. FRT solution strategies 

3. STATIC SYNCHRONOUS COMPENSATOR (STATCOM) 
STATCOM is a FACTS device and is a shunt connected to the grid. STATCOM contains a capacitor, 
converter, and connection transformer. The main function of STATCOM is to regulate the voltage. It 
provides voltage regulation by giving reactive power to the grid or absorbing reactive power from the grid 
[4,11]  

If a voltage drop occurs at the point where the STATCOM is connected to the grid and the grid voltage (V) is 
lower than the STATCOM voltage (Vs), there will be reactive power flow from the STATCOM to the grid, 
and STATCOM will operate in capacitive mode. On the contrary, if the grid voltage is greater than the 
STATCOM voltage, STATCOM will absorb reactive power from the grid and operate in inductive mode. 
When the grid voltage and the STATCOM voltage are equalized, the power flow stops [12,13]. Figure 4. 
shows the functional model of STATCOM. 

 
Fig. 4. Functional model of STATCOM 

4. PROPOSED PI CONTROLLER FOR A RELIABLE STATCOM OPERATION 
To see the effect of Statcom on the system at the time of failure, the Matlab Simulink circuit given in Figure 5 
was created. The simulation was created by adapting Statcom (Phasor Model) to Wind Farm (DFIG Phasor 
Model) in Matlab. The proposed PI controller gains and Statcom parameters have been selected after many 
trials and are shown in Table 1. The modified PI controller operates three regulators: Vac, Vdc, and current. 
Voltage regulators use PI controllers, and the current regulator uses a PID controller to provide a reliable 
Statcom operation. These controllers are operated to provide the reactive power support of the DFIG-based 
wind turbines in faulty conditions. Table-1 also indicates the selected gain parameters of the proposed 
controller. 
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Fig. 5. The developed model with a modified PI-controller for providing a reliable Statcom operation 

 

Table I. STATCOM parameters 
Power Parameters  Controller Parameters  

Nominal voltage (kVrms L-L) 25 Mode: Voltage Regulation   

Nominal frequency fn (Hz) 60 Vac regulator gains (Kp, Ki) 5, 1000 

DC link nominal voltage (kV) 4 Vdc regulator gains (Kp, Ki) 0,0004, 0,02 

DC link total equivalent capacitance (mF) 112,5 Current regulator gains (Kp, Ki, Kf) 0.3, 10, 0.22 

Coverter rating (MVA) 25 Maximum rate of change of ref. voltage (pu/s) 10 

Converter İmpedence R(pu) 0,22/30 Droop (pu) 0 

Converter İmpedence L(pu) 0,22   

In the simulation, there are 6 wind turbines with a 1.5MW doubly-fed induction generator each, in total a 
9MW wind power plant. The wind speed given to the turbines is 8m/s from the start to t=5s, and 14m/s at 
t=5s and it continues constantly. The output voltage of the wind farm is 575V and the voltage level is 
increased to 25kV with a step-up transformer and connected to the transmission line. Statcom which we 
designed is 25MVA connected to this point. B575 and B25 are measurement points. There is also a plant, the 
continuation of the transmission line, and other related parts. 

The fault is given to the system from the point where Statcom is connected. In all fault conditions, a fault 
occurs in the system at t=5s, and the fault is cleared at t=5.15s. Detected the response of Statcom in case of 
phase to ground and 3 phase to ground faults. 

5. RESULTS 

5.1. Case-1, Phase to Ground Fault 
The first case is a phase to ground fault. At the B25 measurement point, it was observed that the voltage 
decreased to 0.3 pu in the phase where the fault occurred, and a decrease in voltage occurred in the other 
phases. When fault cleared at t=5.15s, voltage fluctuation happens for about 0.05 seconds. Figure 6a shows 
that the system with Statcom completely reaches nominal values at t=5.2s. On the other hand, in the system 
without Statcom, it is seen that the voltage drops are higher and the system cannot reach the nominal voltage 
values by falling into instability, shown in Figure 6b. A similar situation is observed in the voltage values 
taken from the B575 575V measurement point. While the system with Statcom reached its nominal values at 
t=5.2s, it was determined that the nominal voltage values could not be reached in the system without Statcom. 
Figure 7a and Figure 7b. 
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a)           b) 

Fig. 6. B25 voltage graphic for Case-1  a) with Statcom, b) without Statcom 

 

 
a)           b) 

Fig. 7. B575 voltage graphic for Case-1  a) with Statcom, b) without Statcom 

5.2. Case-2, 3-Phase to Ground Fault 
The second case is a 3 phase to ground fault. It is seen in Figure 8a and Figure 9a that the voltage drops due 
to faults at the B25 and B575 measurement points reach the nominal values completely at the time of t=5.25s 
in the system with Statcom. In the system without Statcom, voltage fluctuations ceased at t=5.21, but the 
system voltage remained above the nominal value, at 1.2 pu, and became unstable, Figure 8b and Figure 9b. 
This clearly shows that Statcom has stepped in and stabilized the system. 

 
a)                          b) 

Fig. 8. B25 voltage graphic for Case-2  a) with Statcom, b) without Statcom 

 

 
a)                             b) 

Fig. 9. B575 voltage graphic for Case-2  a) with Statcom, b) without Statcom 

6. CONCLUSION AND FUTURE WORKS 
According to the simulation results, it is seen that modified PI-controller-based Statcom reduces the voltage 
drops that occur in the system as a result of the fault, dampens the voltage fluctuations, and contributes to the 
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system's reaching its nominal values after the fault. Statcom is successfully developing DFIG's FRT 
capability. 

By changing the control mechanism of Statcom, the response time can be shortened, and it can give more 
effective results in stabilizing the system after the failure. In the continuation of this study, the most effective 
method will be tried to be found by using intelligent control methods and combinations such as Fuzzy and 
Anfis. 
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Abstract 
Additives used in cementitious materials produced for building facade cladding are one of the elements 
that should be examined as they have a significant effect on color change. With the development of nano 
technology, the use of nano materials in concrete technology has become increasingly widespread. Because 
nanomaterials have high specific surface areas, they cause color change on the matrix even if they are used 
at very low rates. On the other hand, carbon nanotubes (CNTs) have started to be used in concrete 
production in order to improve both mechanical, physical and electrical properties. In this study, the effect 
of adding single-walled carbon nanotube (SWCNT) in different dosages to the GRC mixtures produced in 
different colors as building facade cladding, on color changes was investigated experimentally. Within the 
scope of the study, SWCNTs with a diameter of 1-2 nm and a length of 3 μm were added to the white colored 
GRC mixtures produced with white cement and calcined kaolin. SWCNT was preferred as 0.007%, 0.010% 
and 0.015% of the total weight according to the literature. Color change measurements were performed 
on the produced SWCNT added GRC specimens at 6 different points with a spectrophotometer device. The 
obtained results were compared with the Delta A, B, L and E values measured on the SWCNT-free reference 
specimen. According to the results; With the use of SWCNT, it has been calculated that there is a significant 
change in Delta L values in white colored architectural concrete, and a color change from white to black 
is observed. With the use of SWCNT, it was observed that Delta E color change percentage values changed 
by 9%, 12% and 17%, respectively. 

Keywords: GRC, SWCNT, Color Change, Concrete 

SWCNT Kullanımının Cam Lifi Takviyeli (GRC) Betonlarda 
Renk Değişimi Üzerine Etkisi 

 
Özet 

Bu çalışmada, bina cephe kaplaması olarak farklı renklerde üretilebilen GRC beton karışımlarına farklı 
oranlarda tek duvarlı karbon nanotüp (SWCNT) katılarak renk değişimlerine olan etkisi ölçülmüştür. Nano 
teknolojideki gelişmelere paralel olarak beton teknolojisinde nano materyallerin kullanımının giderek 
yaygınlaşmıştır. Nano materyallerin boyutlarının küçük olmasından dolayı çok düşük oranlarda kullanılsa 
dahi içerisine katıldığı ürünlerde renk değişimine neden olmaktadır. Diğer taraftan gerek mekanik, fiziksel 
gerekse elektriksel özelliklerin iyileştirilebilmesi için karbon nanotüp (CNT)’lerin beton üretimlerinde 
kullanılmaya başlandığı görülmüştür. Çalışma kapsamında, çapı 1-2 nm olan ve boyu 3 μm olan 
SWCNT’nin, beyaz çimento ve kalsine kaolin ile üretilen beyaz renkteki GRC kaplamalarına katılmıştır. 
GRC karışımının içerisine katılan SWCNT’nin toplam ağırlığa göre %0.007, %0,010 ve %0,015, 
oranlarında katılmıştır. Üretilen SWCNT katkılı GRC örnekler üzerinde, 6 farklı noktada spektrofotometre 
cihazı ile yapılan ölçümlerle, referans alınan SWCNT katkısız karışıma göre olan renk değişimleri (Delta 
A, B, L, E) ölçülmüştür. 1 
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Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; SWCNT kullanımı ile beyaz renkli mimari betonda Delta L 
değerlerinde belirgin bir değişimin olduğu, beyazdan siyaha doğru bir renk değişiminin gözlendiği 
hesaplanmıştır. SWCNT kullanımı ile Delta E renk değişim yüzdesi değerlerinin sırasıyla %9, %12 ve %17 
oranlarında değişim meydana geldiği hesaplanmıştır.  

Keywords: GRC, SWCNT, renk değişimi, beton 

1. GİRİŞ 
Cam lif takviyeli betonlar (GRC-CTB) yüksek mekanik ve fiziksel özelliklere sahip olması nedeniyle inşaat 
sektöründe çok çeşitli alanlarda uygulanmıştır. Özellikle cephe kaplama ve mimari uygulamalar, ön üretimli 
yapı elemanları, tarihi binaların yenilenmesi, sulama kanalları, kalıcı kalıp uygulamaları, iç dekorasyon ve şehir 
mobilyaları gibi çok yaygın kullanım alanlarına sahiptir [1]. 

Cam elyaf takviyeli (GRC) kompozit malzemeler, çimento esaslı bir matris içine yerleştirilmiş yüksek 
mukavemetli cam elyaftan oluşur. Bu formda hem lifler hem de matris, fiziksel ve kimyasal kimliklerini 
korurlar, ancak bileşenlerin herhangi birinin tek başına hareket etmesiyle elde edilemeyen özelliklerin bir 
kombinasyonunu üretirler. Liflerin konumları ve dağılım yönleri sayesinde aralarında bir yük transfer ortamı 
oluşur ve çevresel hasarlardan korur. Aslında, lifler, lif takviyeli kompozit malzemelerde matris için takviye ve 
diğer faydalı işlevler sağlar [2]. 

Liflerin çekme mukavemeti, kompozitin nihai doğrudan çekme ve eğilme mukavemetini etkiler. Liflerin 
yüksek mukavemeti, ancak elyaf ve matris arasındaki bağın yeterince yüksek olması ve elyafın, yüksek 
mukavemetin tam olarak kullanılmasını sağlayacak kadar uzun olması durumunda kullanılabilir [3]. Mimari 
betonun renk seçeneklerinin çoğaltılabilmesi için pigmentler veya pigmentli katkı maddeleri kullanılabilir. Bu 
amaçla kullanılan pigmentler, genellikle doğal ya da sentetik mineral oksitleridir. Sentetik oksitler, tonlarından 
ve sürekliliklerinden dolayı genellikle daha iyi sonuç verirler [4]. 

GRC’nin en yaygın üretim yöntemlerinden biri püskürtme (spray) yöntemidir. Harcı bir pompa ve özel bir 
püskürtme kafası yardımı ile kalıba püskürtülerek uygulanır. Bu yöntemde harç ile lif kafadan ayrı ayrı çıkar 
ve püskürme esnasında karışırlar. Lif yine püskürtme kafasında istenen boyda kesilerek karışıma eklenir. 
Yaygın kullanılan lif boyu 25-37 mm arasındadır [1]. 

Renk, CIELAB kromatik uzayda temsil edilen L*, a* ve b* dijital değerlerinin ölçümleriyle değerlendirilebilir. 
Açıklığı, tonu ve doygunluğu temsil eden üç faktör L*, h* ve C* olarak kabul edilir. LAB renk sistemine ait 
renk uzayı Şekil 1’de görülmektedir. Sırasıyla L* beyaz (üst), gri (kürenin ortası) ve siyah (alt) arasındaki farkı 
gösterir. Renk saflığı ile ilgili C* parametresi, merkezden a*–b* düzlemindeki bir noktaya kadar olan bir vektör 
ile temsil edilir. Bu parametre, rengin kırmızı, sarı, yeşil veya mavi (sırasıyla 0, 90, 180 ve 270) veya ara 
değerler arasında değiştiğini gösteren ton açısına (h*) göre herhangi bir konumu kabul edebilir. Diğer bir 
parametre ise toplamdaki fark yani ΔE*’dir. Bu fark insan gözünün algılama yeteneği ile ilgilidir [5]. 

 
Şekil 1. LAB renk sistemine ait renk uzayı 

Karbon bazlı nanoyapılar, benzeri görülmemiş çok işlevli özellikleri nedeniyle son yirmi yılda artan bir ilgi 
görmektedir. Bununla birlikte, bu nanoyapıların makro ölçekli yapısal uygulamaları, karmaşık çok ölçekli 
hesaplamalar ve üretimin dahil olması nedeniyle henüz tam olarak gerçekleşmemiştir. Son zamanlarda, 
araştırmacılar, tek duvarlı karbon nanotüpler (SWCNT), çok duvarlı karbon nanotüpler (MWCNT) veya her 
ikisinin bir karışımı kullanılarak yeni araştırma konularında çalışmalara başladılar [6]. 

Karbon Nano Tüpler, işlevselliklerini uyarlamak için geleneksel betonda ideal olarak kullanılabilen, şimdiye 
kadar bilinen en güçlü malzemelerden biridir. Su çimento oranı betonun mukavemetini, servis verilebilirliğini 
ve dayanıklılığını yönettiğinden, karbon nano tüplerin betonun temel özellikleri üzerindeki etkisini bilmek 
önemlidir [7]. 
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2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

2.1. Materyal 
Çalışma kapsamında bağlayıcı olarak, TS EN 197-1:2012’e uygun CEM II / B-L 42,5R beyaz renkte Portland 
kalkerli çimento kullanılmıştır. Ürün cam lif takviyeli beton üretimi için uygundur. Kullanılan çimento ait 
fiziksel ve kimyasal bilgiler Tablo I’de, tane dağılım analizi ise Şekil 2’de belirtilmiştir. 

Tablo I. CEM II 42,5R Kimyasal ve fiziksel özellikler [8]. 

Özellikler Birim Değerler  Özellikler Birim Değerler 

Çözünmeyen kalıntı %  0,12  K2O % 0,27 

SiO2 % 17,50  Serbest CaO % 1,4 

Al2O3 % 3,3  Na2O % 0,25 

Fe2O3 % 0,21  Özgül ağırlığı gr/cm³ 3,00 

CaO % 63,5  Özgül yüzey cm²/gr 5500 

MgO % 1,15  Beyazlık % 86,5 

SO3 % 2,6  2 Günlük basınç dayanımı MPa 28 

Kızdırma kaybı % 11,20  28 Günlük basınç dayanımı MPa 49 

Puzolanik malzeme olarak %60 oranlarında SiO2, %10,2 Al2O3 ve %9,91 oranında CaO içeren metakaolin 
tercih edilmiştir. Metakoline ait tane dağılım analizi Şekil 2’dir. 

 
Şekil 2. CEM II 42,5R ve MTK tane boyut analizi. 

GRC karışımında dolgu malzemesi olarak TSE 5425 ve AFS (American Foundry Society) standardına uygun, 
30-35 AFS aralığında %98 oranında SiO2 bulunan silis kumu kullanılmıştır. Kullanılan silis kumuna ait tane 
dağılım analizi Şekil 3’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Silis kumu tane boyut analizi. 

Kullanılan AR (alkali dirençli) cam lifi; beyaz renkte suda çözünmeyen, 2,8kg/lt yoğunluğuna sahip, ağırlıkça 
%65’lere varan SiO2 ve %24 oranında ZrO2 barındıran cam lifi kullanılmıştır.  Yapılacak olan harçta kıvamı 
sağlamak adına, %55 katı madde içeriğine sahip 1,11 g/cm³ yoğunluğunda polikarboksilat eter esaslı 
akışkanlaştırıcı ve katı madde oranı %45 olan vinil akrilik kopolimer sulu çözeltisi kullanılmıştır. Karışım 
içerisinde kullanılmakta olan su, Düzce havzasında bulunan kuyu suyudur ve pH değeri 7,76 değerindedir. 

Çalışmanın konusu olan SWCNT için TUBALL™ MATRIX 302 ürünü kullanılmıştır. TUBALL™ MATRIX 
302, mekanik özellikleri korurken ve ana matrisi minimum düzeyde etkilerken su bazlı akrilik sistemlere üstün 
elektrik iletkenliği sağlamak için özel olarak tasarlanmış TUBALL™ tek duvarlı karbon nanotüplere dayalı bir 
konsantredir. TUBALL™ MATRIX 302, macunsu bir doku formuna sahip siyah renkli pullar olarak mevcuttur 
ve beyaz inklüzyonlar içerebilir. TUBALL™, ana matrisin reolojik ve mekanik özellikleri üzerinde minimum 
etki ile ultra düşük dozajda elektrik iletkenliği sağlayan OCSiAl'den benzersiz bir tek duvarlı karbon nanotüp 
katkı maddesidir. Ürün, elektrostatik enerji tüketen boyalar, bobin kaplama ile uygulanan elektrostatik deşarj 
kontrol malzemeleri, iletken primerler ve elektrik iletkenliğinin gerekli olduğu diğer uygulamalarda 
kullanılmaktadır. Ürünün, yalnızca ağırlıkça %0,1'den başlayan ultra düşük bir dozaj gerektirir, parlak renkleri 
koruyan iletken parçaların üretilmesine izin verir, mekanik gücü korur ve hatta artırır, sıcak noktalar olmadan 
kalıcı ve düzgün elektrik iletkenliği sağlaması gibi faydaları mevcuttur.[9]. SWCNT’e ait SEM görüntüsü Şekil 
5’te, disperse olmuş hali ise gösterilmiştir. Su içerisinde disperse edilmiş formuna ait görsel işe Şekil 6’da 
görülmektedir.  

Tablo II. TUBALL 302'e ait teknik bilgiler [9]. 
Özellik Test Yöntemi Değer 
Kaynama noktası Veri yok 188°C 
Parlama Noktası ASTM D3278 107°C 
25°C Yoğunluk ISO 15212-1 1,056 g/ml 
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Şekil 5. SWCNT’e ait SEM görüntüsü [9] 

 
Şekil 6. Disperse edilmiş SWCNT [9]. 

2.2. Beton Harç Tasarımı 
GRC ürünlerinde genellikle 2 çeşit döküm yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler spray ve premix yöntemidir. 
Bu çalışma kapsamında premix yöntemi tercih edilmiştir. İlk olarak Tablo 3’de belirtilen kuru malzemeler 
(CEM II 42,5R, MTK ve silis kum) kendi içinde homojen olana kadar karıştırılmıştır. SWCNT kullanımı için 
ürün teknik bilgi föyünden yararlanılmıştır. Su içerisinde disperse edilmiş SWCNT malzemesi, karışıma 
eklenmiştir. Sonraki süreçte geriye kalan su, akışkanlaştırıcı ve polimer malzemeleri karışıma eklenmiştir. 
Hazırlanan karışım, önceden belirli kalıplara dökülerek, 24 saat boyunca laboratuvar ortamında bekletilmiştir. 
Ardından kalıptan söküm işlemi gerçekleştirilmiştir. Karışımlara ait oranlar Tablo III’de gösterilmiştir. 

Tablo III. Karışım oranları 

Parametre CEM 
42,5 R 
(gr) 

MTK 
(gr) 

Silis 
Kum 
(gr) 

Polimer 
(gr) 

Cam 
Fiber 
(hacimce 
%) 

Akışkanlaştırıcı 
(ağırlıkça%) 

Su (g) SWCNT 
(ağırlıkça%) 

Ref-Karışım 7340 306 7650 153 0 0,9 2440 0 

1.Mix 7340 306 7638 153 2,5 0,9 2440 0,007 

2.Mix 7340 306 7632 153 2,5 0,9 2440 0,010 

3.Mix 7340 306 7626 153 2,5 0,9 2440 0,015 
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2.3. Renk Ölçümü  
Test için üretilen numuneler 28 günlük küresi tamamlanana kadar laboratuvar ortamında saklanmıştır. 
Numunelerin üretiminden itibaren 28.gününde renk ölçümleri yapılmıştır. Renk ölçümleri yapılırken PCE –
CSM 10 renk ölçüm cihazı kullanılmıştır. Test yöntemi uygulanırken ASTM D2244 [10] standardına göre 
ölçümler alınmıştır. Test sonuçları SQC8 yazılımında ölçülmüş ve işlenmiştir. 

Test ölçümleri yapılırken, her bir numune için 6 farklı noktadan LAB değerleri ölçülmüştür. Ölçülen bu 
değerler, referans ürün ile kıyaslanmıştır. Kıyaslama yapılırken aşağıdaki formül (1) kullanılarak ΔE değişim 
katsayıları tespit edilmiştir. Ayrıca ölçüm parametreleri Tablo IV’de, numuneler üzerinde renk ölçümü yapılan 
cihaz ise Şekil 7’de gösterilmiştir. 

𝛥𝛥 𝐸𝐸 = �ΔL2 + ΔA2 + ΔB2 (1) 

Tablo IV. Renk ölçüm parametreleri. 

Parametre Kullanım 

Illıminant D65 

Observer Angle 10° 

Color Space CIE LAB 

Color Formula CIE 1976 

 

  

 
Şekil 7. Renk ölçüm cihazı ve numuneler üzerinde renk ölçümlerinin yapılması. 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
Beyaz çimento ile üretilen GRC örnekler üzerinde yapılan renk ölçümleri sonucunda, SWCNT kullanımına 
bağlı olarak renk değerlerinde anlamlı bir değişimin olduğu görülmüştür. Elde edilen ortalama renk ölçüm 
değerleri Tablo 5’te verilmiştir. Beyaz renkteki GRC karışımının içerisine ağırlıkça katılan SWCNT 
malzemesinin, katılım miktarına bağlı olarak L değerlerinde beyaz renkten, siyah renge doğru yöneldiği a* 
değerlerinde kırmızıdan yeşile, b* değerlerinde ise sarıdan maviye doğru yöneldiği belirlenmiştir. Ayrıca siyah 
renkli bir nanomateryal olan SWCNT katkı miktarına bağlı olarak değişimi açıklayan ilişki grafiği Şekil 8’de 
verilmiştir.  

Tablo V. Numuneler üzerimde yapılan ortalama ölçüm sonuçları. 
Standard Referans %0,007 %0,010 %0,015 
L* 88,595 79,935 77,588 72,209 
a* 0,159 -0,907 -1,060 -1,050 
b* 4,548 0,030 -0,057 -0,589 
C* 4,551 0,907 1,062 1,204 
h° 87,995 178,125 183,051 209,294 

 
Şekil 8. Siyah-Beyazlık ölçüsü olan L ölçüm değerleri ile SWCNT oranı ilişkisi 

Beyaz renkteki GRC beton karışımı içerisindeki SWCNT miktarı arttıkça L değerlerinde doğrusal bir azalmanın 
olduğu, beton numunelerindeki renklerin beyazdan siyah renge doğru değiştiği görülmektedir. Bu değişimi 
açıklayan model denklemi L= -1085,2xSWCNT oranı + 88,264 olarak bulunmuştur. Model denklemin 
determinasyon katsayısı R² = 0,9948 olarak hesaplanmıştır.  

SWCNT katkılı örneklerden elde edilen LAB ölçüm değerleri kullanılarak hesaplanan ortalama ΔL*, Δa*, Δb*, 
ΔC*, ΔH*, ΔE* değerleri Tablo 6’da verilmiştir. Ayrıca katkısız ve SWCNT katkılı betonların görselleri Şekil 
7’de görülmektedir. Şekil 9’da görüleceği üzere katkısız GRC beton beyaza yakın renkten SWCNT katkı 
miktarı arttıkça gri tonlara dönüşerek siyah renge yaklaşmaktadır.  

Tablo VI. Ölçümler sonucu, referans numune ile kıyaslanması 
Ölçüm Değerleri %0,007 %0,010 %0,015 
ΔL* -8,660 -11,007 -16,386 
Δa* -1,066 -1,219 -1,210 
Δb* -4,518 -4,604 -5,137 
ΔC* -3,643 -3,489 -3,346 
ΔH* 2,876 3,243 4,081 
ΔE* 9,825 11,993 17,215 

y = -1085.2x + 88.264
R² = 0.9948
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Şekil 9. Değerlere göre oluşturulan dijital görsel. 

SWCNT katkısız referans numuneye göre olan renk uzaklık (ΔE) değerleri incelendiğinde SWCNT oranı artışı 
ile orantılı bit şekilde ΔE* renk uzaklık değerlerinin de arttığı görülmektedir. SWCNT katkı oranına (%0,007,  
%0,010, %0,015) bağlı olarak sırasıyla 9.825, 11.993 ve 17.215 değerlerine ulaştığı görülmektedir. ΔC Renk 
parlaklık farkı değerlerinin ise SWCNT katkı oranına göre sırasıyla -3.643, -3.489, -3.346 olduğu tespit 
edilmiştir. ΔH renk tonu açısal farkı değerlerinin ise SWCNT katkı oranına göre sırasıyla 2.876, 3.243, 4.081 
olduğu görülmektedir.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Mimari beton kaplama ürünlerinde yaygın bir şekilde kullanılan cam lifi takviyeli (GRC) beton karışımlarına 
farklı oranlarda katılan SWCNT miktarına bağlı olarak meydana gelen renk ölçüm değerlerindeki değişimler 
belirlenmiştir. Bu amaçla üretilen numuneler üzerinde yapılan renk ölçümleri sonucunda aşağıda belirtilen 
sonuçlara ulaşılmıştır. 

• SWCNT katkı miktarındaki artışa bağlı olarak GRC renk ölçüm değerlerinde anlamlı değişimlerin 
meydana geldiği,   

• CNT lerin siyah renge sahip olması ve nano boyutlu olmaları nedeniyle ağırlıkça yüzbinde veya 
onbinde oranlarında katılsa bile GRC betonlar üzerinde önemli renk değişimlerine neden olduğu, 

• SWCNT katkı miktarındaki artış ile doğru orantılı bir şekilde “ΔE” toplam renk farkının giderek 
arttığı,  

• Renk ölçüm parametrelerindeki en belirgin farkın  “ΔL” Beyazlık siyahlık renk farkında meydana 
geldiği,   

• GRC betonların renginin beyazdan siyaha doğru değişim gösterdiği,  

• SWCNT kullanımının GRC betonların “Δa” Kırmızılık-Yeşillik farkı ve “Δb” Sarılık-mavilik farkı 
değerlerinde de değişimlere neden olduğu,  

• Üretilen GRC betonların renklerinde kırımızıdan yeşile, sarıdan maviye doğru bir değişim meydana 
geldiği,  

• “ΔC” renk parlaklık farkı değerlerinin ise SWCNT katkı oranına göre negatif yönde değerler aldığı 
görülmüştür.  

Grafen ve Karbon içerikli nano materyallerin ürünlerin mekanik, fiziksel veya elektriksel özelliklerini arttırmak 
amacıyla giderek kullanımının artması göz önünde bulundurulduğunda renk değişim parametreleri üzerindeki 
etkilerininde incelenmesi gerektiği, özellikle görsel açıdan oldukça önemli olan mimari cephe kaplaması gibi 
ürünlerin üretiminde bu tür nanomateryallerin kullanımı neticesinde nasıl bir renk değişimine neden olacağının 
tahmin edilmesinin oldukça önemli olacağı düşünülmektedir.  
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Abstract  
Systems created by integrating material types with different chemical and physical properties according 
to the area of use are used in many areas in the industry. For this purpose, materials can be joined using 
welding, casting, bonding, hot pressing, and other joining methods. However, many problems arise when 
joining material types with different chemical and physical properties. In order to overcome these 
problems, Mechanical Locking Method (MLM), based on plastic forming, is used as an alternative, 
environmentally friendly method. Within the scope of this study, the stress distribution occurring in the 
joint areas depending on the joint design in joining different types of materials joined with MLM was 
investigated. For this purpose, data of AA7075 aluminum alloy and AZ91 magnesium alloy material pair, 
which are widely used in combination in order to benefit from their lightness and strength properties in 
many areas of the industry, were preferred. The analyzes were carried out in the ANSYS computer-aided 
analysis program by creating six different models, depending on three different joining angles and two 
different channel depths. For the joints to be made using the MLM method, the changes and effects of the 
design parameters in the joint area were investigated. It has been determined that the highest stress 
values occur in the region where the cross-section narrows in the samples joined with MLM, and the 
stress concentrations increase with the increase in joining angle and channel depth.  

Keywords: Mechanical locking method (MLM), computer-aided analysis, ANSYS, AA7075, AZ91  

1. INTRODUCTION 
Features such as lightness, high mechanical strength, abrasion resistance, good corrosion resistance, and low 
cost in materials to be used in developing technology are provided with the help of systems formed by 
combining more than one material in many cases [1]. By combining the materials, the benefit/cost balance is 
achieved, and the desired mechanical properties are obtained [2]. Particularly in the joining of metal pairs, 
non-removable joining methods such as welding, casting, and bonding or detachable such as bolts and rivets 
are widely used. However, when combining different materials; Chemical, physical and thermal 
incompatibilities between materials impose limitations on conventional joining techniques [3]. In the casting 
method, which is one of the most frequently used, some complex steps such as gas space and shrinkage can 
be performed with high production costs in the joining of materials [4]. In case the joining processes are made 
by the welding method, the perception of reliability comes to the fore without compromising the mechanical 
properties of the material. However, the main problem is the decrease in the initial mechanical properties as a 
result of the distorted grain structure formed in the heat-affected zone (ITAB) [5], and the high stresses that 
occur due to welding faults play a negative role in the damage process of the welded joints [6]. Riveting, on 
the other hand, is a slow joining method, however, both the corrosion and stress concentration caused by the 
rivet holes and the weight increase caused by the rivet cause serious problems [7]. Other classical methods 
have many disadvantages in themselves. 1 
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These disadvantages become even more difficult, especially in metals and other materials with different 
chemical compositions, different physical properties. MLM, which is a new and environmentally friendly 
method, is an alternative joining method against some of the negative results experienced in classical 
methods, which are put forward in order to use the desired properties of materials together (especially 
material types with different chemical compositions) and where these methods cannot be used. Considering 
that new production processes, the use of advanced design and construction technologies are of great 
importance in terms of the environment and quality of life as well as the level of development of the country 
[8], the need for innovative methods such as MLM will increase. With this new method, ferrous materials can 
be easily combined with non-ferrous metals, composite materials and ceramic materials [2]. In the method, 
stress concentrations and cracks formed in the connection formed during plastic shaping directly affect the 
life of the material and shorten its life. For this reason, it is necessary to examine the regions where stress 
concentrations occur at the connection point and to determine the appropriate connection profile. Thus, the 
effect of the profile determined after plastic shaping on the post-production mechanical values will be 
determined, necessary changes will be made in the design, and the bond strength will be increased [8].  

Al and Mg alloys have many properties such as changing their mechanical properties in a wide range, ability 
to be formed very well in soft tempers, high resistance to corrosion, especially in the marine atmosphere, 
resistance to low and high temperatures, very good weldability, lightness. These features allow them to be 
widely used in many different fields [9]. Joining both metals with conventional joining methods is difficult 
and requires special processes. This situation limits the use of Al and Mg alloys in common structures. 
Because in the joining region, brittle and undesirable; oxide formation, thermal cracks, intermetallic phases 
such as Al3Mg2 (β) and Al12Mg17 (γ) occur [10,11]. However, joining these materials provides flexibility in 
design and production [12]. Obtaining lighter and more durable structures; in order to reduce greenhouse gas 
emissions, increase energy conservation and not compromise on mechanical properties [7], these alloys need 
to be used together. Joining these alloys will further increase their use in the industry by obtaining the 
expected mechanical properties [13]. Therefore, AA7075 aluminum alloy and AZ91 magnesium alloys were 
selected in this study. In joining aluminum and magnesium alloys with the MLM method, in the numerical 
analyzes carried out to determine the connection profile, regions with stress will be determined by using the 
ANSYS package program. Thus, with the design whose solid model and analysis are completed, time and 
financial losses will be prevented in applications. ANSYS; finite element method is used in the analysis of the 
problems encountered in the field of engineering. The finite element method (FEA) consists of three steps. 
These are pre-processing, solution, and post-processing, respectively. In the literature, there are many studies 
in which numerical analyzes are made using ANSYS and different package programs. Bansal R., in research 
using the ANSYS package program, completed the stress analysis of a connecting rod and performed 
optimization studies under different loading to evaluate the maximum stress region, maximum deformation 
regions, and critical regions [14]. Solmaz M.Y. et al. investigated the change in the bond strength of the bond, 
depending on the design in lap joints using the ANSYS package program. For this purpose, they created 
models with edge deposits at different angles. In these models, they examined the mechanical behavior of the 
connections under axial tensile stress and selected the most suitable design [15]. Kutlak H. et al. analyzed the 
strength of polyethylene ball bearing used in vehicles with ANSYS. They emphasized that the tensile values 
against axial forces are not suitable for the polyethylene material used and that a different material should be 
chosen [16]. Bulut M. analyzed the critical stress and deformation zones in the connecting rod using ANSYS. 
Stress and deformation values were evaluated in the study, in which the loads were statically selected in 
accordance with different engine speeds. As a result, it was determined that the connecting rod did not fail 
and break under the applied external loads [17]. It is aimed to determine the design variables optimally and to 
create the most accurate joining design in the parts to be joined with the MLM method. It has been reported in 
the literature that the numerical method results to be used in the analyzes are compatible with even the most 
complex experimental results [18,19]. Within the scope of this study, the stress distributions that occur 
depending on the joining design in the joining of different material types (AA7075/AZ91) joined with MLM 
were examined, and the optimum design parameters were determined. 

2. MATERIAL METHOD  

2.1. Mechanical Locking Method 
It is realized by utilizing the plastic deformation properties of MLM materials. It is an environmentally 
friendly and new joining method. In the method, all different types of materials can be combined, provided 
that one of them is a fusing material. Therefore, MLM; is used as an alternative method to obtain the desired 
strength/weight ratio, electrical conductivity, and corrosion resistance in joining dissimilar metals. 

Of the two parts to be joined using the MLM method, the part of being reshaped (RP) with a low melting 
temperature is determined. The other part is designed as a mold part (MP). The part with a high melting 
temperature and mechanical properties is chosen as a mold part. Conical channels of different sizes are 
opened on the mold part (Fig. 1). The RP part must have plastic deformation properties [20]. 
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Fig 1. Joining the parts 

The first step of the assembly process is the pre-processing part, which is the manufacture of the parts. At this 
stage, RP is manufactured in dimensions that will provide the friction movement in the mold part and fill the 
channel as a result of plastic deformation while not causing buckling at the same time. Then, a system is 
designed to ensure that the RP rotates along the interface contact line (in the channel opened on the MP) and 
creates axial pressure between them (Fig. 2). Friction welding machines can be used for this system. In 
addition, with the help of suitable apparatus, lathes and milling machines can be used. 

 
Fig 2. MLM schematic representation 

The initial friction movement is a period of time; it continues until the plastic deformation temperature is 
reached. On the friction surfaces of the parts, heat is released, and the part starts to pile up with the effect of 
pressure. The stacked material takes the form of a mold. The friction process is continued until both materials 
come face to face. Depending on the plastic deformation aid created and the channel shape, a mechanical 
joint that cannot be removed is provided. Joining; the joint that occurs due to the friction created at the 
interface and the heat released is not a welded joint, but a mechanical joint performed with the help of a 
conical channel opened on the mold piece [2]. In MLM, as in the welding and casting method, it is not 
expected that there will be an atomic-level bonding between the joined material pairs. It is among the 
advantages of the method that only one of the materials becomes pasty and that the irregularities that may 
occur in the microstructure of both materials are limited to the occurrence of one material. The production of 
MP by casting method ensures the prevention of waste generation. This is an important step in the protection 
of the ecosystem in technological developments. In addition, there is no need for additional processing after 
the join process. Both cases reveal the environmentalist aspect of the method. Methodological research on the 
use of the method in different industry sectors continues. MLM joining parameters; friction time, number of 
revolutions, and friction pressure (or feed). On the other hand, the features of the joining profile that have a 
significant effect on the connection quality; Design parameters such as MP channel depth, joining angle, 
channel corner radius should be determined in accordance with material properties and joining parameters 
[2]. 

2.2. Joining Parameters 
The schematic view of the models of the samples to be combined using MLM is given in Fig. 3. The values 
that make up the six different sample profiles to be analyzed are shown in Table 1. Joining angle and channel 
depth were determined as varying values (α, h) in the sample profile. The values of the design in question 
have been determined by considering the previous studies and manufacturability criteria [2]. 

 
Fig 3. Sample schematic images (mm) 
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Table I. Joining profile values (mm) 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Joining angle (α) 10 13 15 
Channel depth (h) 10 13 10 13 10 13 

2.3. Materials 
Within the scope of the study, AA7075 aluminum alloy and AZ91 magnesium alloy were determined as the 
material pair designed. AA7075 material is widely used in areas that require high strength and machinability, 
from nuclear applications to the defense industry. A similar situation exists for Mg-based alloys due to low 
density, high strength, vibration damping, good machinability, and castability [21,22]. These features enable 
the continuation of the studies to expand the usage area [23]. AA7075 hardness and mechanical properties are 
higher than AZ91, so it is designed as MP while AZ91 is designed as RP. The standard chemical composition 
of the joined material pairs is shown in Table II, and their mechanical properties are shown in Table III. 

Table II. Chemical Composition [24,25] 

Material Fe Si Mn Cu Ni Cr Zn Cd Ti Al Mg 

AA7071 0.5 0.5 0.3 1.2 - 0.18 5.1 - 0.2 Bal 2.1 

AZ91D 0,004  0.05  0.17 0.025 0,001 - 0.45 0.8 - 9 Bal. 

 

Table III. Materials mechanic properties [24,25]  
Materials AA7075 (T6) AZ91 

Density (gr/cm3) 2,81  1,7  

Moduls of Elasticity (GPa) 71.7 49 

Poisson Ratio 0.33 0.35 

Elongation %50 11 21 

Yield Strength (MPa) 503 168 

Tensile Strength (MPa) 572 311  

Hardness (HV) 175 90 HV 

2.3. ANSYS analysis 
The analyzes of six samples with different connection profiles will be made with the ANSYS package 
program using the Finite Element Method (FEM). It will be possible to determine the critical points of the 
samples combined with the MLM method and to determine the stress zones related to this. Thus, the selection 
of the appropriate profile in the planned experimental studies will be possible. In this study, 
ANSYS/Workbench version 18.2 Static Structural Module was used. Von mises maximum stress values and 
maximum deformation zones will be determined in stress analyzes performed under static load, and 
evaluations will be made. 

In order to create a sensitive mesh structure, the Relevance Center value was set to 100 for the mesh size 
across the entire piece. Then, with the Adaptive-Fine selections, the smallest mesh size was set to 1, 0.75, 0.5 
mm. Since increasing the mesh after a certain mesh number in the meshing process will not change the 
results, the analyzes were carried out independently of the mesh number. While the number of nodes was 
295432, 596174, 1606287, respectively, the number of elements was 206279, 420320, 1144871. Finite 
element solution was performed by using 0.75 mesh size in the analyzes. The tetrahedron element type is 
used. The HEX Dominant method was chosen for element modeling to be used in the mesh configuration 
process. The prepared mesh structure is shown in Fig. 4. Since diffusion between materials is not expected, 
the connection type is defined as No Separation. Thus, the examinations were completed with the assumption 
that the parts do not separate in the direction of each other's normal but that they can make limited sliding 
movements over each other. 

The applied boundary conditions and loading conditions are shown in Fig. 4. While fix support is made by 
the AA7075 material, a force is applied in the axial direction (+X axis direction) from the AZ91 magnesium 
alloy. The stress-strain behaviors obtained from the uniaxial tensile test are taken into account. In the 
analysis, tensile strengths were taken into account while determining the damage load. A force of 75000 N 
was applied to create the maximum tensile stress of the minimum base material AZ91 material and to see the 
stress values clearly on the color scale, and the resulting stress distributions were determined. 
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Fig 4. Mesh structure and boundary conditions 

3. ANALYSIS RESULTS 
In this study, negative effects such as microstructural changes and residual stress due to thermal cycles, 
pressure, and plastic deformation were ignored. Within the scope of the study, it is aimed to create the 
optimum connection profile with the help of design variables. It has been observed that the maximum and 
minimum stress values on the specimens at all angle values occur in the areas indicated by the arrows in Fig 
5. 

 
Fig 5. Maximum and minimum stress distribution regions 

Stress distributions obtained by using different design parameters are given graphically in Fig 6. The highest 
stress distribution occurred in sample no. S6, where the joining angle (15°) and the channel depth (13 mm) 
were the largest. The lowest stress value occurred in sample no. S2, where the joining angle was 10°, and the 
channel depth was 13s mm. 

 
Fig 6. Maximum stress distributions 

In Table IV, the program output screenshots of the stress values and the resulting deformation results are 
given. When the results are examined, it is clearly seen that the stress values increase with the increase in the 
joining angle. This is due to the increase in stress concentration due to the cross-sectional change. In the 
scope of the study, the increase in the joining angle in all of the samples increases the stress values. For this 
reason, it is thought that it is more appropriate to increase the channel depth without increasing the joining 
angle in applications. It has been determined that the ideal connection will be achieved if the joining angle is 
10˚.  

AA7075 

σ
  
 

Ux= 0 
Uy= 0 
Uz= 0 

Uy= 0 
Uz= 0 

AZ91 

 

363



IX. International Advanced Technologies Symposium                                                                          28-29 OCT 2021 

 

Table IV. Stress and deformation values 

Sample No Von-mises Stress (MPa) Deformation (mm) 

S1 

  

S2 

  

S3 

  

S4 

  

S5 

  

S6 
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It was observed that the stress values decreased in the samples S1 and S2, in which the channel depth was 
increased from 10 mm to 13 mm under the fixed joining angle (10˚). The increase in channel depth in S3 and 
S4 samples with a fixed joining angle of 13˚ and in S5 and S6 samples with a 15˚ joining angle caused an 
increase in stress values. Increasing the joining angle complicates the manufacturing processes, so it is 
desirable to have low-stress values at low joining angles. 

It was observed that the stress values increased with an increasing joint angle in the samples S1, S3, and S5, 
in which the channel depth was fixed at 10 mm and the joining angle was increased as 10, 13, and 15°, 
respectively. In the samples S2, S4, and S6, where the channel depth was fixed at 13 mm, it was observed that 
the stress values regularly increased as the joining angle was increased by 10, 13, and 15˚, respectively. The 
increase in the joining angle causes stress concentrations as a result of rapid cross-sectional changes. This is 
confirmed by the fact that the stress distribution in the connection region is more uniform in the samples S1 
and S2 analyzed under an angle of 10° (Table 4). In samples S1, S2 and S3, it is seen that the stress values in 
the joint area are lower than the other samples, and in the other samples, the stresses move from the junction 
area to the base metal. It was observed that the shape changes showed a similar distribution in all samples and 
reached the highest value with 0.252 mm in the S6 sample.  

In the experimental studies [2], the damage; has been reported to occur in the regions where the join is 
weakest, which is shown with the stress values in Fig. 7. Similar stress distributions have been obtained for 
all connections in this region, and the equivalent stress distributions along the line A-B shown in Fig. 7 are 
presented graphically. 

 

 
Fig 7. A-B line stress distribution 

When the graph is examined; The stress values in the corner parts of the RP reached the highest values in all 
samples. The stress values at the corner points of sample no S6, where the highest stress distribution occurs, 
were found to be very high compared to the other samples. This situation causes stress concentrations that 
occur due to the cross-sectional change.  

4. CONCLUSION    
In this study, AA7075 aluminum alloy and AZ91 Magnesium alloy material pairs were joined by the MLM 
method using three different joining angles and two different channel depths. Stress distributions resulting 
from the joint design were analyzed using the ANSYS program. The following results were obtained with the 
analyzes made. 
• In order to use the properties of different materials in the same structure, MLM, a new and 

environmentally friendly method, can be used to combine materials safely. Many advantages of lightness 
can be benefited by joining Al and Mg alloys with MLM.  

• It was determined that increasing joining angle caused higher Von-Mises stress values in all samples. For 
this reason, it has been seen that the ideal joining angle is 10˚.  

• The lowest Von-Mises stress value was obtained in sample S2, using 10˚ joining angle and 13 mm 
channel depth, at 321 MPa. The highest stress value was found to be 446 MPa in sample S6 using a 15˚ 
joining angle and 13 mm channel depth. 

• It has been determined that the stress concentrations in the specimens joined with MLM occur mostly in 
the narrowing region of the cross-section and in the corner parts on the connection metal. 
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Geri Dönüşümlü Beton Agregaları Kullanılarak Üretilen 
Betonların Erken Yaş Beton Dayanımlarını Tahmin Eden 

Matematiksel Modellerin Geliştirilmesi 

M. Ulucan1*, K.E. Alyamaç1 

1İnşaat Mühendisliği Bölümü, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elazığ, Türkiye 

Özet 
Bu çalışmanın amacı 24 Ocak 2020 Elazığ-Sivrice depremi sonrası kontrollü olarak yıkılan binalardan 
ortaya çıkan geri dönüşümlü beton agregaları kullanılarak üretilen geri dönüşümlü beton agregaları 
kullanılarak üretilen betonların (GDAB)’lerin erken yaş beton dayanımlarını incelemektir. Bu amaçla 6 
seri GDAB üretilmiş, su/çimento oranları 0.40-0.50, çimento dozajları ise 320-370-420 kg/m3 olarak 
seçilmiştir. Hazırlanan beton karışımlarında %100 geri dönüşümlü beton agregası kullanılmıştır. Elde 
edilen karışım oranları, fc-1 gün ve fc-3 gün değerleri kullanılarak tepki yüzeyi metodu yardımıyla 
analizleri yapılmış, matematiksel modeller geliştirilmiştir. Geliştirilen modellerin yüksek doğruluklu 
sonuçlar verdiği görülmüştür. Kalıp sökme süreleri ve erken yaş beton basınç dayanımının önemli olduğu 
yeni yapılan binalarda bu modellerin kullanımının zaman, maliyet ve ekonomik açıdan kazançlar 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Deprem, erken yaş beton dayanımı, geri dönüşümlü beton agregası, inşaat yıkıntı 
atığı tepki yüzeyi metodu. 

 
Development of Mathematical Models Predicting the Early Age 

Concrete Strength of Concretes Produced Using Recycled 
Concrete Aggregates 

Abstract 
This study aims to examine the early age concrete strengths of concretes (RCAs) produced using recycled 
concrete aggregates that emerged from the buildings destroyed in a controlled way after the 24 January 
2020 Elazig-Sivrice earthquake. For this purpose, 6 series of recycled aggregate concretes RACs were 
produced, water/cement ratios were 0.40-0.50, and cement dosages were chosen as 320-370-420 kg/m3. 
100% RCA was used in the prepared concrete mixtures. Using the mixture ratios, the fc-1 day and fc-3 
days values were analyzed by the response surface method, and mathematical models were developed. It 
has been seen that the developed models give high accuracy results. It is thought that the use of these 
models in newly constructed buildings where formwork stripping times and early age concrete 
compressive strength are important will provide gains in terms of time, cost and economy. 

Keywords: Earthquake, early age concrete strength, recycled concrete aggregate, construction and 
demolition waste, response surface method. 
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1. GİRİŞ 
Dünya genelinde deprem, sel vb. gibi doğal afetler nedeniyle birçok bina hasar görmekte ve yıkılmaktadır. 
Meydana gelen bu yıkımlar sonucunda milyarlarca ton inşaat yıkıntı atıkları oluşmaktadır [1,2]. Bu atıkların 
yeniden kullanımı, depolanması ve bertarafı oldukça zor olduğundan büyük sorunlar meydana getirmektedir. 
Bunlara en büyük örneklerden biri yakın zamanda Türkiye’de meydana gelen 24 Ocak 2020 Elazığ-Sivrice 
depremidir. Bu deprem sonucunda binlerce binanın yıkımı gerçekleştirilmiş ve milyonlarca ton atık malzeme 
ortaya çıkmıştır.  

İnşaat yıkıntı atıkları ikiye ayrılmaktadır. Bunlar: geri dönüşümlü beton agregaları (GDBA) ve karışık geri 
dönüşümlü beton agregaları (KGDBA)’lardır [3,4]. GDBA’lar sadece beton kütlelerinin konkasörlerde 
kullanılmasıyla elde edilmekte ve doğal agregadan tek farkı agrega yüzeyine yapışan harcın bulunmasıdır. 
KGDBA’lar ise binanın yıkımı gerçekleştirildikten sonra beton kütleler, sıva, tuğla vb. gibi malzemeleri 
içeren agregalardır. Bu agregaların su emme değerleri GDBA’lara göre daha yüksek olduğundan beton 
içerisinde kullanımı sınırlı olmaktadır [5,6].  

Beton, dünya genelinde en yaygın kullanılan yapı malzemesidir. Bu nedenle, ortaya çıkan atıkların bu kadar 
yaygın kullanılan bir malzemenin içerisinde kullanımının atık bertarafı için oldukça önemli olacağı 
vurgulanmıştır. Bu nedenle, GDBA ve KGDBA’ların beton içerisinde kullanımı son yıllarda giderek 
yaygınlaşmaktadır. Ancak KGDBA’lar yüksek su emme kapasitesinden dolayı GDBA’lar kadar yaygın 
kullanılmamaktadır. GDBA’lar yüzeyinde bulunan harç nedeniyle doğal agregalara göre daha yüksek su 
emme kapasitesine sahiptir. Bu nedenle doğal agrega kullanılarak üretilen betonlara (DAB) göre daha düşük 
dayanım ve işlenebilirliğe sahiptir. GDBA’lar ve DBA’lar kullanılarak aynı dayanım ve işlenebilirliğe sahip 
bir beton üretilebilmesi için GDBA’ların çimento dozajı ve kimyasal katkı miktarlarının artırılması 
gerekmektedir. 

Beton hacminin %70-75’ini agregalar oluşturmaktadır. Dolayısıyla GDBA’ların doğal agregalar yerine 
kullanımı atıkların bertarafı için oldukça büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda beton üretiminin giderek 
artması ve buna paralel olarak doğal agrega tüketiminin hızla artması büyük doğal kaynakların tükenmesi 
açısından büyük problemler oluşturmaktadır. Hem doğal kaynakların korunması hem de atıkların bertarafının 
sağlanması için GDBA’ların kullanımı giderek zorunlu hale gelmektedir [7,8]. Böylece hem çevre kirliliği 
önemli oranda azaltılacak hem de doğal kaynakların korunması sağlanacaktır.  

Bu çalışmanın amacı Elazığ-Sivrice depremi sonrası yıkılan binalardan ortaya çıkan GDBA’lar kullanılarak 
üretilen betonların erken yaş beton basınç dayanımlarını yüksek doğrulukla tahmin eden matematiksel 
modeller geliştirmektir. Bu amaçla 6 seri beton karışımı hazırlanmış, W/C oranları 0.40-0.50 ve çimento 
dozajları 320-370-420 kg/m3 olarak seçilmiştir. Üretilen numuneler üzerinde basınç dayanımı testleri 
uygulanmış, elde edilen sonuçlar ve karışım miktarları kullanılarak tepki yüzeyi metodu (TYM) yardımıyla 
istatistik analizleri yapılmıştır. Geliştirilen modellerin erken yaş beton basınç dayanımı değerlerini yüksek 
doğrulukla tespit edildiği görülmüştür. Kalıp sökme süreleri ve erken yaş beton basınç dayanımının önemli 
olduğu yeni yapılan binalarda bu modellerin kullanımının zaman, maliyet ve ekonomik açıdan kazançlar 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

2. MALZEME VE METOT 

2.1. Malzemeler 
Bu çalışmada, TS EN 197-1 standardına uygun olarak üretilmiş, 28 günlük basınç dayanımı 48.3 MPa olan 
CEM I 42.5 R portland çimento tipi kullanılmıştır. Bu çimento, Elazığ Çimento fabrikasından temin 
edilmiştir. Çimentoya ait fiziksel ve kimyasal özellikler Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo I. Çimentonun fiziksel ve kimyasal özellikleri (%). 

Kimyasal özellikler   Çimento 
CaO 63.19 
SiO2 19.07 
Fe2O3 3.72 
Al2O3 4.82 
SiO3 2.94 
Na2O 0.39 
K2O 0.62 
MgO 1.83 
Cl 0.01 
Çözünmeyen kalıntı 0.56 
Kızdırma kaybı 3.43 
Fiziksel özellikler  
Özgül yüzey  3838 
Özgül ağırlık (g/cm3) 3.13 
Priz başlangıcı (dakika) 135 
Priz sonu (dakika) 215 

 
Beton karışımlarında Elazığ-Sivrice depremi sonrası yıkılan bir binadan elde edilen GDBA’lar kullanılmıştır. 
Yıkılan binadan elde edilen beton kütleleri, konkasörde kırıcılar yardımıyla parçalanarak farklı boyutlardaki 
GDBA haline getirilmiştir. GDBA’lar 0-4, 4-16, 16-31.5 mm’lik silolarda ince, orta ve iri malzeme olarak 
sınıflandırılmıştır. Ardından, sınıflandırılan bu malzemeler kamyonlara doldurularak Fırat Üniversitesi Yapı 
Malzemeleri Laboratuvarına getirilmiştir. Daha sonra GDBA’ların fiziksel deneyleri laboratuvarda yapılmış 
ve sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo II. GDBA’ların fiziksel deney sonuçları. 
    

Özellik İnce  Orta  İri  
Metilen mavisi 1.50 - - 
Los Angeles aşınma - - 22.8 
Doygun özgül ağırlık 2.48 2.69 2.73 
Kuru özgül ağırlık 2.45 2.66 2.70 
Su emme (%) 9.8 4.2 3.6 

  
Tüm beton karışımlarında kimyasal katkı olarak CHRYSO Optima 280 - SC3 hiper akışkanlaştırıcısı 
kullanılmıştır. Beton karışımlarına ait veriler Tablo 3’de verilmiştir. 
  

Tablo III. GDAB’lerin karışım oranları (kg/m3) 
Karışım kodu Çimento Su İnce agrega Orta agrega İri agrega 
GDAB320-1 320.0 160.0 541.5 587.3 794.7 
GDAB320-2 320.0 128.0 565.3 613.1 829.7 
GDAB370-1 370.0 185.0 511.0 554.2 750.0 
GDAB370-2 370.0 129.5 552.3 599.0 810.6 
GDAB420-1 420.0 189.0 496.1 538.1 728.2 
GDAB420-2 420.0 147.0 527.4 572.0 774.0 

2.2. Tepki Yüzeyi Metodu (TYM) 
TYM, değişkenler ve yanıtlar arasındaki ilişkiyi belirlemede etkili bir araç olarak yaygın şekilde 
kullanılmaktadır [9]. Ayrıca bu yöntemle geliştirilen modeller, değişkenlerin bireysel etkilerini ve 
değişkenlerin yanıt değişkeni üzerindeki etkileşimini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Bir TYM modeli 
geliştirmek üç ana adımı içerir. Bunlar; ilgilenilen yanıtın deneysel verilerini toplamak, bir TYM modeli 
oluşturmak ve doğruluğunu onaylamak, son olarak, istenen yanıt değişkenlerini hesaplamak için değişkenleri 
optimize etmektir [10]. TYM'nin, her yanıt için modeli tahmin etme, az sayıda deneysel veri noktasıyla 
sağlam bir model oluşturma, değişkenler arasındaki etkileşimini değerlendirme ve en uygun yanıtı bulma gibi 
çeşitli avantajları vardır [11]. 
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3. MODEL GELİŞTİRME VE DENKLEMLERİN OLUŞTURULMASI 
Bu çalışmada kullanılan değişkenler su/çimento (W/C) ve agrega/çimento (A/C) oranlarıdır. W/C ve A/C 
oranı betonun dayanımı ve işlenebilirliği üzerinde önemli etkiye sahiptir [12]. Dolayısıyla W/C ve A/C 
oranları değişken olarak kesinlikle dikkate alınmalıdır. Değişkenler, basınç dayanımı üzerindeki etkisi detaylı 
bir şekilde incelenerek belirlenmiştir. Bu değişkenlere ait değişim aralıkları Tablo 4’de sunulmuştur. 
Çalışmada kullanılan değişkenlerin düşük değerleri -1, yüksek değerleri ise +1 olarak değerlendirilmektedir. 
Aynı zamanda 0 olarak belirtilen değer ise düşük ve yüksek değerlerin aritmetik ortalamasıdır. 

 

Tablo IV. Değişkenler ve değişim aralıkları 
Semboller Değişim aralığı 

Değişken Kod -1 0 1 
W/C A 0.40 0.45 0.50 
A/C B 4.06 5.17 6.28 

Bu çalışmada, toplam 6 seriye sahip bir RSM modeli oluşturulmuştur. Deneysel tasarım ve analiz için 
piyasada bulunan bir yazılım paketi Design Expert kullanılmıştır [13]. Yapılan analizlerde kullanılan 
değişkenlere ait veriler Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo V. TYM’de kullanılan analiz verileri 
Karışım Kodu W/C A/C fc-1 gün fc-3 gün 
GDAB320-1 0,50 6,01 11,82 18,92 
GDAB320-2 0,40 6,28 18,45 23,52 
GDAB370-1 0,50 4,91 13,25 21,40 
GDAB370-2 0,40 5,17 20,22 25,71 
GDAB420-1 0,50 4,06 15,50 22,59 
GDAB420-2 0,40 4,33 22,89 29,53 
GDAB320-1 0,50 6,01 11,97 19,19 
GDAB320-2 0,40 6,28 18,28 23,74 
GDAB370-1 0,50 4,91 13,45 21,26 
GDAB370-2 0,40 5,17 20,09 25,97 
GDAB420-1 0,50 4,06 15,41 23,52 
GDAB420-2 0,40 4,33 23,39 30,11 

 
Değişkenlerin GDAB’ler üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla matematiksel modeller geliştirilmiştir. Bu 
modeller geliştirilirken W/C ve A/C değişkenleri dikkate alındı. Modelin yeterliliğini doğrulamak için temel 
olarak P değeri ve F değeri kullanılmaktadır. Bu değerleri belirlemek için varyans analizi (ANOVA) 
yapılmıştır. Modele ait ANOVA sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. ANOVA sonuçları, denklemlerin 
değişkenler ve yanıtlar arasındaki gerçek ilişkiyi temsil etmektedir.  

 

Tablo VI. Modellerin regresyon sonuçları. 
 Model 

Yanıtlar F-value P-value Adj R2 Pre R2 
fc-1 gün (MPa) 1197.99 <0.0001 0.9977 0.9956 
fc-3 gün (MPa) 131.42 <0.0001 0.9793 0.9624 

  

Modelin anlamlı ve değerli olduğu belirlendikten sonra, her değişkenin yanıtlar üzerindeki etkisini 
değerlendirmek için ANOVA analizi yapılmıştır. Her değişkenin önemi, analiz sonucunda elde edilen P 
değerine bağlıdır. Modellerde kullanılan değişkenler, P değerinin genellikle 0.05’in altında olup olmadığı 
dikkate alınarak belirlenmiştir. fc-1 gün, fc-3 gün için geliştirilen modellere ait katsayılar kullanılarak 
denklemler elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda geliştirilen modellere ait denklemler aşağıda 
verilmiştir. 

 

 (1) 

 (2) 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

4.1. Basınç dayanımı 
Betonun kullanımının yaygınlaşması ile beraber, beton üzerine yapılan teknik ve akademik araştırmalar 
artmış ve yoğunlaşmıştır. Bu araştırmalar sonucunda, betonun kalitesini belirlemek için en etkin yolun 
betonun basınç dayanımını belirlemek olduğu ortaya konulmuştur [14]. Basınç dayanımı sonuçları; kalite 
kontrol, kalıp sıyırma süreleri, kür süreleri, araştırma çalışmaları ve betonun yerinde dayanımını belirlemek 
için kullanılabilir [15]. 

Bu çalışmada 1, 3 günlük basınç dayanımı değerleri dikkate alınarak 6 seri GDAB üretilmiş ve GDAB’lerin 
erken yaş beton dayanımları incelenmiştir. Basınç dayanımı değerleri 10-35 MPa aralığında değişmiştir. 
Karışımlara ait basınç dayanımı sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. Tabloda verilen 6 seri kullanılarak TYM 
üzerinde analizler yapılmış, fc-1 gün ve fc-3 gün’ün her biri için matematiksel bir model geliştirilmiştir.  

fc-1 gün ve fc-3 gün değerlerini tahmin etmek için geliştirilen modele ait pertürbasyon eğrileri Şekil 1’de 
verilmiştir. Eğriler incelendiğinde fc-1 day ve fc-3 day için benzer sonuçların elde edildiği görülmektedir. W/C 
ve A/C oranı arttıkça dayanım değerlerinde azalma meydana gelmektedir. Pertürbasyon eğrilerinde 0.40 ve 
5.25 olarak verilen değerler ise değişkenlerin en düşük ve en yüksek değerlerinin aritmetik ortalamasını ifade 
etmektedir. 

 
Şekil 1. Pertürbasyon eğrileri: a) fc-1 gün, b) fc-3 gün. 

 

fc-1 gün ve fc-3 gün için geliştirilen modele ait üç boyutlu etki grafikleri Şekil 2’de verilmiştir. Modele ait etki 
grafikleri incelendiğinde W/C ve A/C oranı arttıkça dayanım değerlerinde azalma meydana gelmektedir. 
Çünkü A/C miktarı arttıkça karışımdaki agrega miktarı artmaktadır ve karışımlarda kullanılan GDBA’ların su 
emme kapasiteleri yüksek olduğundan dolayı da dayanım değerlerinde azalma meydana gelmektedir. Aynı 
şekilde W/C oranı arttıkça yani karışımda kullanılan su miktarı arttıkça da betonun dayanım değerlerinde bir 
düşüş gözlenmektedir. 

 

 

Şekil 2. 3 Boyutlu etki grafikleri: a) fc-1 gün, b) fc-3 gün. 
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5. SONUÇLAR 
Betonun kalitesini belirlemek için sertleşmiş beton özelliklerinin tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu 
nedenle beton basınç dayanımının belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı inşaat yıkıntı atıklarını 
kullanarak GDAB’ler üretmek ve üretilen GDAB’lerin sertleşmiş beton özelliklerini yüksek doğrulukla 
tahmin eden matematiksel bir model geliştirmektir. Yapılan bu çalışma ve modellere ait sonuçlar aşağıda 
verilmiştir: 

 fc-1 gün ve fc-3 gün değerlerini tahmin etmek için geliştirilen modellerde W/C ve A/C değerleri 
dikkate alınmıştır. Geliştirilen modellerin belirlilik katsayıları sırasıyla 0.99-0.96 olarak tespit 
edilmiş ve modellerin erken yaş beton dayanımlarını oldukça başarılı bir şekilde tahmin ettikleri 
görülmüştür. Geliştirilen bu modellerin kalıp sökme sürelerinin ve erken yaş beton dayanımının 
önemli olduğu yapılarda uygulanmasının büyük kazançlar sağlayacağı düşünülmektedir.  

 Bu çalışmada erken yaş beton basınç dayanımını tahmin etmek için geliştirilen modeller 
incelendiğinde belirlilik katsayılarının 0.90'ın üzerinde olduğu görülmüştür. Böylece, TYM 
kullanılarak geliştirilen modellerin oldukça başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür. Ayrıca TYM’nin 
her bir yanıt için modeli tahmin etmede, sağlam modeller oluşturmada ve en uygun yanıtı bulmada 
oldukça başarılı sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. 
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24 Ocak 2020 Elazığ-Sivrice Depreminden Sonra Ortaya Çıkan 
Geri Dönüşümlü Beton Agregalarının Kullanımının Çevresel 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı 24 Ocak 2020 Elazığ-Sivrice depremi sonrası kontrollü olarak yıkılan binalardan 
ortaya çıkan geri dönüşümlü beton agregaları kullanılarak üretilen betonların (GDAB)’lerin çevresel 
etkilerini incelemektir. Bu amaçla 6 seri GDAB üretilmiş, W/C oranları 0.40-0.50, çimento dozajları ise 
320-370-420 kg/m3 olarak seçilmiştir. Hazırlanan beton karışımlarında %100 geri dönüşümlü beton 
agregası (GDBA) kullanılmıştır. GDAB’lerin çevresel etkilerini değerlendirmek için atık üretimi ve 
abiotik tükenme dikkate alınmıştır. GDAB ve doğal agregalı betonların (DAB)’lerin bu etki kategorilerine 
göre çevresel sonuçları değerlendirilmiştir. Deprem sonrası meydana gelen milyonlarca atık ve yeni 
yapılan binlerce bina dikkate alındığında bu atık malzemelerin geri dönüşümünün oldukça önemli olduğu 
bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmayla GDAB’ler üretilerek atıkların beton içerisinde 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Deprem, erken yaş beton dayanımı, geri dönüşümlü beton agregası, inşaat yıkıntı 
atığı, yaşam döngüsü analizi. 

Evaluation of the Environmental Effects of the Use of Recycled 
Concrete Aggregates After the January 24, 2020 Elazig-Sivrice 

Earthquake 

Abstract 
This study aims to examine the environmental impacts of concrete produced using recycled concrete 
aggregates (RCAs) from the buildings that demolished in a controlled way after the 24 January 2020, 
Elazig-Sivrice earthquake. For this purpose, 6 series of recycled aggregate concrete RAC were produced, 
W/C ratios of 0.40-0.50, and cement dosages were chosen as 320-370-420 kg/m3. 100% RCA was used in 
the prepared concrete mixtures. In addition, waste generation and abiotic depletion were considered to 
assess the environmental impacts of RACs. The environmental consequences of RAC and natural 
aggregate concrete (NAC) were evaluated according to these impact categories. Considering the millions 
of wastes and thousands of newly built buildings after the earthquake, it becomes clear that recycling 
these waste materials is very crucial. Therefore, this study aimed to produce RACs and evaluate the 
wastes in concrete. 

Keywords: Earthquake, early age concrete strength, recycled concrete aggregate, construction and 
demolition waste, life cycle assessment. 
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1. GİRİŞ 
İnşaat sektörü ekonomi açısından kritik bir role sahiptir; ancak, çevre dostu bir endüstri değildir. Geçen 
yüzyılda, bu endüstri tarafından insan yerleşimine onarılamaz zararlar verildi. Ayrıca büyük miktarda atık, 
üretmekte ve doğal kaynakları tüketmektedir [1,2]. Beton bu sektörde en çok kullanılan malzemedir. 
Dünyada kişi başına yıllık beton tüketiminin bir metreküp olduğu tahmin edilmektedir [3]. Beton hacminin 
%70-80'ini agregalar oluşturduğundan, doğal agrega kaynaklarının önemli bir tüketicisi olarak kabul 
edilmektedir [4].  

Son yıllarda nüfusun artması ve buna paralel olarak yeni binaların inşa edilmesiyle büyük bir agrega tüketimi 
meydana gelmektedir. Aynı zamanda deprem, sel vb gibi doğal afetler nedeniyle birçok yapı hasar görerek 
yıkılmaktadır. Hem doğal agregaların tüketimi hem de yıkımlar sonucunda ortaya çıkan inşaat yıkıntı atıkları 
nedeniyle inşaat sektörü büyük bir çevre kirliliğine neden olmaktadır. Hem çevre kirliliğini azaltmak hem de 
kaynakların korunması için araştırmacılar bu atıkların doğal agrega yerine kullanılabilirliğini araştırmışlardır. 
Betonun en yaygın kullanılan yapı malzemesi olması bu atığın değerlendirilmesi için büyük bir alternatif 
olarak görülmektedir [5,6]. Bu nedenle, geri dönüşümlü beton agregalarının (GDBA) beton içerisinde 
kullanımı üzerine yapılan çalışmalar giderek yaygınlaşmıştır [7,8].  

GDBA’ların beton içerisinde kullanımı ile ilgili yapılan çalışmaların birçoğunda betonun mekanik özellikleri 
incelenmiştir. Ancak karışım tasarımları yapılırken betonun sadece mekanik özellikleri değil, çevresel 
özelliklerinin de incelenmesi gerekmektedir. Doğal agrega kullanılarak üretilen betonlarla (DAB) GDBA’lar 
kullanılarak üretilen betonların (GDAB) aynı dayanıma sahip olabilmeleri için GDAB’lerin çimento 
dozajının artırılması gerekmektedir. Çimentonun büyük bir karbon salınımına sebep olması ve GDBA’larla 
üretilen betonların çimento dozajının daha fazla olması çevresel açıdan GDBA’ların uygulanabilirliğini bir 
kez daha sorgulatmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı Elazığ-Sivrice depreminden sonra elde edilen GDBA’lar kullanılarak üretilen betonların 
yaşam döngüsü analizlerinin yapılmasıdır. Bu amaçla 6 seri beton üretilmiş ve çevresel etki değerlendirmeleri 
yapılmıştır. Bu amaçla çevresel etki kategorilerinden atık üretimi ve abiotik tükenme değerleri dikkate 
alınmıştır. Ardından, GDAB’lerle DAB’lerin yaşam döngüsü analizleri karşılaştırılmıştır. 

2. MALZEME VE METOT 

2.1. Malzemeler 
Bu çalışmada, TS EN 197-1 standardına uygun olarak üretilmiş, 28 günlük basınç dayanımı 48.3 MPa olan 
CEM I 42.5 R portland çimento tipi kullanılmıştır. Bu çimento, Elazığ Çimento fabrikasından temin 
edilmiştir. Çimentoya ait fiziksel ve kimyasal özellikler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Çimentonun fiziksel ve kimyasal özellikleri (%). 

Kimyasal özellikler Çimento 

CaO 63.19 
SiO2 19.07 
Fe2O3 3.72 
Al2O3 4.82 
SiO3 2.94 
Na2O 0.39 
K2O 0.62 
MgO 1.83 
Cl 0.01 
Çözünmeyen kalıntı 0.56 
Kızdırma kaybı 3.43 
Fiziksel özellikler  
Özgül yüzey  3838 
Özgül ağırlık (g/cm3) 3.13 
Priz başlangıcı (dakika) 135 
Priz sonu (dakika) 215 

 
Beton karışımlarında Elazığ-Sivrice depremi sonrası yıkılan bir binadan elde edilen GDBA’lar kullanılmıştır. 
Yıkılan binadan elde edilen beton kütleleri, konkasörde kırıcılar yardımıyla parçalanarak farklı boyutlardaki 
GDBA haline getirilmiştir. GDBA’lar 0-4, 4-16, 16-31.5 mm’lik silolarda ince, orta ve iri malzeme olarak 
sınıflandırılmıştır. Ardından, sınıflandırılan bu malzemeler kamyonlara doldurularak Fırat Üniversitesi Yapı 
Malzemeleri Laboratuvarına getirilmiştir. Daha sonra GDBA’ların fiziksel deneyleri laboratuvarda yapılmış 
ve sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.  
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Tablo 2. GDBA’ların fiziksel deney sonuçları. 
Özellik İnce  Orta  İri  
Metilen mavisi 1.50 - - 
Los Angeles aşınma - - 22.8 
Doygun özgül ağırlık 2.48 2.69 2.73 
Kuru özgül ağırlık 2.45 2.66 2.70 
Su emme (%) 9.8 4.2 3.6 
 

Tüm beton karışımlarında kimyasal katkı olarak CHRYSO Optima 280 - SC3 hiper akışkanlaştırıcısı 
kullanılmıştır. Beton karışımlarına ait veriler Tablo 3’de verilmiştir.  

Tablo 3. GDAB’lerin karışım oranları (kg/m3) 
Karışım kodu Çimento Su İnce agrega Orta agrega İri agrega 
GDAB320-1 320.0 160.0 541.5 587.3 794.7 
GDAB320-2 320.0 128.0 565.3 613.1 829.7 
GDAB370-1 370.0 185.0 511.0 554.2 750.0 
GDAB370-2 370.0 129.5 552.3 599.0 810.6 
GDAB420-1 420.0 189.0 496.1 538.1 728.2 
GDAB420-2 420.0 147.0 527.4 572.0 774.0 

2.2. Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) 
EN ISO 14044 standardına göre, üretilen betonların çevresel etkisini analiz etme tekniklerinden biri yaşam 
döngüsü analizidir (YDA) [9]. YDA metodolojisi dört farklı aşamadan oluşmakta ve bu aşamalar ISO 14040 
standardında detaylı bir şekilde açıklanmaktadır [10]. İlk aşama, çalışmayı tanımlayan hedef aşamasıdır. 
İkinci aşama, sisteme girdi olan hammaddeleri tanımlayan yaşam döngüsü envanter analizidir. Üçüncü 
aşama, potansiyel çevresel etkileri belirleyen etki değerlendirme aşamasıdır. Dördüncü ve son aşama, 
sonuçlardan elde edilen bilgilerin değerlendirildiği yorumlama aşamasıdır. 

2.2.1. Amaç ve Kapsam 
Bu YDA çalışmasının amacı Elazığ-Sivrice depremi sonrası oluşan milyonlarca ton atığın bertarafını 
sağlamaktır. Bu amaçla GDAB’ler üretilmiş, bu betonların çevresel özellikleri detaylı bir şekilde 
incelenmiştir. Deprem sonrası binlerce bina yıkılmış ve yıkılan binaların yerine yeni binaların yapımına 
başlanmıştır. Dolayısıyla çok büyük miktarlarda beton üretilmekte ve ortaya çıkan atıkların beton içerisinde 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 6 seri beton karışımı hazırlanmış, bu betonların çevresel 
özellikleri incelenmiştir. Üretilen tüm beton karışımlarında %100 oranında GDBA kullanılarak minimum 
çevre kirliliği sağlanması amaçlanmıştır. 

2.2.2. Yaşam Döngüsü Envanteri 
ISO 14040-44 serisine göre, envanter analizinin amacı, üretilen numunelerin çevresel açıdan önemli girdi ve 
çıktılarını değerlendirmektir [11,12]. YDA, yaşam döngüsünün her aşamasında malzeme ve enerji gibi tüm 
çevresel girdiler ve çıktıların ayrıntılı bir derlemesinden oluşur [13].Yaşam döngüsü envanteri 

2.2.3. Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirmesi 
Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirmesi, belirtilen yaşam döngüsü envanteri için kullanılan çevresel etkilerin 
ve kaynakların büyüklüğünü tahmin eder. Bu aşamada etki kategorilerinin seçimleri gerçekleştirilmiş ve Atık 
üretimi ve abiotik tükenme dikkate alınmıştır. Bu adımlar ISO’da belirtildiği şekilde gerçekleştirilmiştir. Etki 
değerlendirmesi için iki yaklaşım; (1) sorun odaklı yaklaşımı, (2) hasar odaklı son nokta yaklaşımı [14,15]. 
Bu yaklaşımlar dikkate alınarak etki kategorilerine karar verilmiştir. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
Bu çalışmanın temel amacı Elazığ-Sivrice depremi sonrası kontrollü olarak yıkılan binalardan ortaya çıkan 
atıkların bertarafını sağlamaktır. Çünkü çok büyük miktarlarda atık malzeme oluşmakta ve büyük bir çevre 
kirliliği meydana gelmektedir. Bu amaçla deprem sonrası ortaya çıkan GDBA’ları kullanarak 6 seri beton 
üretilmiş çevresel etkileri değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler yapılırken etki kategorileri olarak atık 
üretimi ve abiotik tükenme değerleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen 
çevresel etki sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 
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Tablo 4. Çevresel etki sonuçları 
Karışım Kodu Atık üretimi (kg) Abiotik tükenme (kg) 
GDAB320-1 480 - 
DAB320-1 2404 1923,5 
GDAB320-2 451 - 
DAB320-2 2459 2008,1 
GDAB370-1 558 - 
DAB370-1 2373 1815,2 
GDAB370-2 504 - 
DAB370-2 2466 1961,9 
GDAB420-1 613 - 
DAB420-1 2376 1762,4 
GDAB420-2 572 - 
DAB420-2 2446 1873,4 

3.1. Atık Üretimi ve Abiotik Tükenmenin Yorumlanması 
Beton üretiminin giderek artması ve doğal kaynakların tükenmesi gibi sorunlar atık malzemelerin kullanımını 
zorunlu hale getirmektedir [16,17]. Bu amaçla atık etki kategorilerinden atık üretimi ve abiotik tükenme 
özellikle seçilmiş, detaylı bir şekilde çevresel değerlendirmeleri yapılmıştır. Üretilen betonların çevresel etki 
değerlendirme sonuçları Şekil 1’ de verilmiştir. 
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Şekil 1. Üretilen betonlara ait çevresel etki sonuçları 

Şekil 1 incelendiğinde AT grafiklerinde sadece DAB’ye ait sonuçlar görülmektedir. Bunun nedeni çalışmada 
%100 oranında GDBA kullanılmasıdır. Böylece tamamı atık malzeme kullanıldığı için GDBA’ların AT 
değerleri 0 olmaktadır. Hem doğal agrega tüketiminin giderek artması hem de depremler vb afetler sonucu 
ortaya çıkan milyonlarca ton atığın bertarafı atık malzemelerin kullanımının önemini giderek artırmaktadır. 
Bu amaçla ortaya çıkan atıkların beton içerisinde değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yapılan 
çalışmalarda GDBA’ların beton içerisinde kullanımının olumlu sonuçlar ortaya koyduğu belirtilmiştir 
[18,19]. Milyonlarca ton agrega tüketimi ve beton üretimi düşünüldüğünde atık malzemelerin kullanımı daha 
da büyük bir önem kazanmaktadır. 

Şekil 1’de farklı çimento dozajları için GDAB ve DAB’lerin AÜ üzerindeki etkileri incelenmiştir. Burada 
GDAB ve DAB’ler arasında çok büyük bir farkın olduğu açıkça görülmektedir. Çünkü hazırlanan beton 
karışımlarında %100 oranında GDBA kullanılmakta ve dolayısıyla agrega atığı meydana gelmemektedir. 
Örneğin, GDBA 420-2 ve DAB420-2 kıyaslandığında AÜ değerlerinin sırasıyla 572-2446 kg olduğu 
görülmektedir. Yani diğer bir deyişle GDBA kullanımıyla AÜ değerlerinde % 76.6’lık bir azalma meydana 
gelmiştir. Bu kadar fazla beton üretimi, agrega tüketimi göz önüne alındığında çevre kirliliğinin azaltılması, 
atıkların bertaraf edilmesi ve bu atıkların yönetimi gibi konular oldukça önem kazanmaktadır. Özellikle 
Türkiye’de yaşanan ve Elazığ-Sivrice depremi sonrası ortaya çıkan milyonlarca ton atık bunlara büyük bir 
örnek olarak gösterilmektedir. 

4. SONUÇLAR 
Karışım tasarımları yapılırken sadece mekanik özellikler değil çevresel etkiler de dikkate alınmalıdır. Bu 
çalışmada GDAB’lerin çevresel analizleri yapılmıştır. Farklı çimento dozajlarına bağlı olarak elde edilen 
sonuçlar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Yapılan çalışmaya ait sonuçlar ve öneriler aşağıda verilmiştir: 

 Etki kategorilerinden AÜ incelendiğinde GDAB ve DAB arasında büyük bir farkın olduğu açıkça 
görülmektedir. Çalışmada kullanılan agregaların tamamının GDBA olması bu farkın ana sebebidir. 
Örneğin, GDAB370-1 ile DAB370-1 kıyaslandığında AÜ değerlerinde %76.5’lik bir azalma 
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görülmektedir. Böylece Elazığ-Sivrice depremi sonrası ortaya çıkan atığı azaltmak ve beton 
içerisinde kullanmak önemli faydalar sağlayacaktır. 

 AT değerleri dikkate alındığında sadece DAB değerleri hesaplanmıştır. Çünkü çalışmada %100 
GDBA kullanılarak AT’nin minimum düzeyde kalması amaçlanmıştır. Beton üretimi ve doğal 
agrega tüketimi giderek artmakta, çok büyük bir çevre sorunu haline gelmektedir. Elazığ-Sivrice 
depremi sonrası binlerce binanın yeniden yapımı düşünüldüğünde ve beton hacminin %70-75’ini 
agregaların oluşturduğu dikkate alındığında GDBA kullanımı ekonomik, sosyal ve çevresel 
anlamda önemli katkılar sağlayacaktır. 

 Deprem riski büyük olan yerleşim bölgelerinde olası yıkıcı depremler meydana gelmeden önce 
mutlaka bina yıkıntı atıkları ile ilgili atık yönetim sistemi oluşturulmalıdır. Bu sayede çok önemli 
teknik, çevresel ve ekonomik kazançlar elde edilebilir. 
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Abstract 
In this study, the effects of strontium (Sr) additions at different rates (0.02, 0.1 and 1 wt%) to the Al-12Si 
alloy on structural, mechanical and machinability properties were investigated. Each alloy was 
manufactured by the permanent mold casting method. The microstructures of the manufactured alloys 
were examined using an optical microscope. While hardness of alloys was determined by Brinell method, 
strength values were determined by tensile tests. Machinability tests were performed on a CNC lathe at 
constant cutting speed (200 m/min), feed rate (0.15 mm/rev), depth of cut (1.5 mm) using CVD-TiCN/TiN 
coated carbide insert. Microstructure investigations showed that Al-12Si-0.02Sr alloy was composed of 
aluminum-rich α, thin and spherical shaped eutectic Al–Si, primary silicon and fiber shaped Al–Fe–Si 
phases. Al-Si-Sr phase was observed in Al-12Si-0.1Sr and Al-12Si-1Sr alloys apart from the existing 
phases. The hardness and tensile strength values of the manufactured alloys increased up to 0.1% Sr and 
decreased after this rate. In the machinability tests, it was determined that the cutting force and surface 
roughness decreased as the Sr ratio increased from 0.02% to 0.1%. However, it was observed that the 
highest cutting force and surface roughness values were measured with the addition of 1%Sr. The 
experimental results were based on the structural properties of the alloys. 

Keywords: Al-Si alloy, Sr addition, cutting force, surface roughness 

1. INTRODUCTION 
Aluminum-Silicon (Al-Si) based alloys are used extensively in the automotive, aerospace and aviation 
industries due to their easy production and high specific strength (strength/density). Al-Si alloys based on Al-
7Si, Al-10Si, Al-12Si, Al-17Si are the most widely used among these alloys. These alloys are preferred in the 
manufacturing of many mechanical parts such as engine block, cylinder block and rims in the automotive 
industry. However, the mechanical properties of these alloys are insufficient for some applications. 
Therefore, studies on improving the mechanical properties of these alloys in order to increase their service 
life continue intensively. Recent research and development studies have shown that Sr additives positively 
affect the structural properties of these alloys and significantly improve their strength properties [1, 2]. The 
addition of Sr increases the cooling rate during casting of these alloys and improves the mechanical properties 
of eutectic silicon particles by reducing the grain size [1-4]. However, as the addition of Sr increases the 
ductility of Al-Si based alloys, it complicates the machinability of these alloys. In some studies in the 
literature, Barzani et al. investigated the effects of 1% Bismuth (Bi), 0.5% Antimony (Sb) and 0.04% Sr 
additions on the machinability properties of Al-11%Si-2%Cu alloy. It was observed that the addition of Sr 
increased the cutting force, surface roughness and the formation of built up edge (BUE) due to the increasing 
in the ductility of the alloy. It was determined that the lubricant Bi element improved the machinability of the 
alloys [5]. Barzani et al. examined the effects of Bi, Sr and Sb additions to Al-11.3Si-2Cu-0.4Fe alloy on the 
machinability properties of the alloy at different cutting speeds and feed rates. As the cutting speed and feed 
rate increased, the surface roughness increased and the best surface quality was  obtained in the alloy 
containing Bi [6], in another study, the effect of adding 0.4% Bi and 0.2% Ba to Al-20Mg2Si metal matrix 
composite material on cutting force and surface roughness was researched. As a result of ANFIS (Adaptive 
network-based fuzzy inference system) modeling, optimum machining conditions were determined in the 
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alloy containing Bi compared to other workpieces [7], Basavakumar et al. added grain refiner and modifying 
elements (Al-1Ti-3B+Sr) to Al-7Si-2.5Cu casting alloy together. As a result, they revealed that this alloy 
exhibited better surface quality and lower cutting force than the base alloy in the turning process. They found 
that polished CVD diamond-coated cutting tool performed better than uncoated and PVD-TiN-coated tools 
[8]. Although many studies have been conducted in the literature to examine the machinability of Al-Si based 
alloys, no study has yet been conducted to examine the effect of Sr added to these alloys as a modifier on the 
machinability properties of binary Al-12Si alloy with eutectic composition. Therefore, in this study, it has 
aimed to investigate the effects on the cutting force and surface roughness depending on the Sr ratio on Al-
12Si-Sr alloys. 

2. MATERIAL AND METHOD 
In this study, nominal chemical compositions of three ternary Al-Si-Sr alloys manufactured are given in 
Table 1. 99.80% pure aluminum, 99.9% pure silicon and Al-15Sr alloy were used to obtain the appropriate 
chemical composition by weight in the manufacturing of the alloys. The determined amounts of alloying 
elements were mixed by melting in a medium frequency induction melting furnace (Fig. 1a). A casting 
temperature of ~675°C was used for the liquid state alloys. The molten alloy was solidified by pouring into a 
permanent mold made of SAE 8620 steel at room temperature. A permanent mold with bottom diameter of 60 
mm, top diameter of 110 mm and a height of 260 mm was used for the casting process. Image of this mold 
was given in Fig. 1b. Metallographic examination, hardness and tensile tests were carried out with samples 
prepared from alloy ingots by machining methods. Samples of Ø20×10 mm were used in metallography and 
hardness measurement experiments. Hardness measurements were carried out with the Brinell hardness 
measurement method using a 2.5 mm ball under a load of 62.5 kg × f. Tensile tests were performed with 
sample dimension of Ø8 mm × 40 mm at a deformation rate of 10−3 s−1. Ten and five experiments were 
performed for hardness and tensile strength measurements, respectively. The hardness, yield strength, tensile 
strength and elongation to fracture values of the alloys were determined with the arithmetic average of the 
results obtained. 

Table 1. Nominal chemical compositions of the alloys manufactured 

Alloy Element ratio by weight (%) 
Si Sr Al 

Al-12Si-0.02Sr 12 0.02 Balance 
 Al-12Si-0.1Sr 12 0.1 

Al-12Si-1Sr 12 1.0 
 

  
Fig. 1. Equipments used in the manufacturing of alloys, a) Induction melting furnace and b) Permanent mold 

Machinability tests were carried out on a CNC lathe and the equipments used in the system are given in Fig. 
2. The technical drawing of the sample used in the tests is given in Fig. 3. Vibration signals generated during 
cutting are measured with a dynamometer and transferred to the amplifier. The signals at the amplifier are 
converted to meaningful structure and graphs for Fx, Fy and Fz forces are obtained from Dynoware computer 
software. The cutting force was determined by calculating the resultant of Fx, Fy and Fz forces. Sandvik 
Coromant DCMT 11T304-UM 235 inserts were used in machinability tests. Technical specifications for this 
insert are given in Table 2. Cutting parameters are given in Table 3. 

 

 
 

a) b) 
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Fig. 2. Experimental setup for machinability tests 

 

 
Fig. 3. Technical drawing of the sample used in machinability tests 

 

Table 2. Technical properties of cutting insert 

Coating type  Coating 
method 

Hardness of 
coating (HV) 

Hardness of 
thickness (µm) Grain size Binder 

TiCN/TiN CVD 1320 2.5 B M 
 

Table 3. Cutting parameters used in the experiments 
Cutting speed (m/min) 200 

Feed rate (mm/rev) 0.15 
Detph of cut (mm) 1.5 mm 

The criteria specified in the ISO 4287 standard were taken into account for the average surface roughness 
(Ra) obtained in the machining tests. Five measurements were taken for the machined surfaces, and Ra values 
were determined with the arithmetic average of these measurements. 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS 
Images showing the microstructures of the manufactured alloys are given in Fig. 4. These photographs show 
that the manufactured Al–12Si-(0.02-1)Sr alloys exhibited a microstructure consisting of aluminum-rich α, 
thin and spherical shaped eutectic Al–Si, primary silicon, and fiber shaped Al–Fe–Si phases (Fig. 4). It was 
observed that Al–Sr–Si phase was formed in the microstructure of the alloys manufactured when the Sr ratio 
was 0.1%, and the Al–Sr–Si phase grew when the Sr ratio exceeded this value. The findings obtained from 
the microstructure investigations were compatible with previous studies on this subject, and the formation of 
these phases in the microstructure of Al-12Si-Sr alloys was revealed in detail in the literature [1], based on 
the solidification conditions after casting. The measured average hardness, yield strength, tensile strength and 
elongation to fracture values of the manufactured alloys and the curves showing the change of these values 
according to the Sr ratio are given in Fig. 5. These curves revealed that the hardness, yield and tensile 
strength values of the alloys increased up to 0.1% Sr rate. It showed that hardness and tensile strength values 
decreased after this ratio and yield strength values did not show any significant change. These findings 
obtained as a result of the measurements were found to be compatible with previous studies on this subject 
[1-4]. In these studies, the changes in the hardness and mechanical properties of Al-Si-Sr alloys due to the 
increasing Sr ratio are explained in detail based on the changes in the structural properties of these alloys with 
the increasing in the Sr ratio. 
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Fig. 4. Microstructural images of manufactured alloys, a) Al-12Si-0.02Sr, b) Al-12Si-0.1Sr and c) Al-12Si-1Sr 

 

 
Fig. 5. Curves showing the variation of hardness, yield strength, tensile strength and elongation to fracture of the 

manufactured alloys according to the Sr ratio 

The cutting force and surface roughness values measured during the turning of alloys are given in Table 4. 
The curves showing the change of these values according to the Sr ratio are given in Fig. 6.  
 

Table 4. Machinability test results for each alloy 

Alloy Cutting force (N) Surface roughness (µm) 
Al-12Si-0.02Sr 236 2.012 
Al-12Si-0.1Sr 221 1.904 
Al-12Si-1Sr 274 3.765 
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Fig. 6. Curves showing the change of cutting force and surface roughness values measured during the turning of alloys 

according to the Sr ratio 

It was determined that cutting force and surface roughness decreased with addition of 0.1% Sr to the Al-12Si 
alloy by 6.355% and 5.367%, respectively compared to the 0.02% Sr added alloy (Table 4). This may be due 
to the reduction in elongation to fracture of the alloy with the addition of 0.1% Sr compared to the 0.02% Sr 
added alloy. In the literature, it was stated that the decreasing in elongation to fracture after 0.02% Sr content 
could be due to both the change in the dendritic structure and the formation of the Al4Sr phase in the dendritic 
regions. It is known that elongation to fracture values of aluminum alloys decrease due to the decrease in 
dendritic α (Al) phase volume as well as the formation of intermetallic compounds in interdendritic regions 
[9-11]. It was observed that cutting force and surface roughness increased with addition of 1% Sr to the Al-
12Si alloy by 23.981% and 97.741%, respectively compared to the 0.1% Sr added alloy. This may have 
resulted from the transformation of the Al4Sr phase into a coarser structure with increasing of Sr ratio. In 
other words, when the Sr ratio reached 0.1% in Al-12Si-Sr alloys, the Al4Sr phase began to precipitate and 
the particles in the structure of this phase turned into a coarse structure when the Sr ratio exceeded 0.1% [1]. 
It was thought that the coarser particles in the structure of the Al4Sr phase during the cutting process 
increased the cutting force and surface roughness by making the cutting difficult. 

4. CONCLUSIONS 
Microstructure of Al–12Si–0.02Sr alloy consisted of aluminum-rich α, thin and spherical shaped eutectic Al–
Si, primary silicon and fiber shaped Al–Fe–Si phases. Al–Sr–Si phase formed in the microstructure of the Al–
12Si–0.1Sr alloy, apart from the phases observed in the Al–12Si–0.02Sr alloy. It was determined that phases 
similar to Al-12Si–0.1Sr alloy were formed in the Al–12Si–1Sr alloy, but the Al–Sr–Si phase grew in this 
alloy. Al–12Si–0.1Sr alloy exhibited the highest hardness and tensile strength values among Al–12Si–0.02Sr, 
Al–12Si–0.1Sr and Al–12Si–1Sr alloys, while Al–12Si–0.02Sr alloy exhibited highest elongation to fracture 
values. The cutting force and surface roughness decreased up to 0.1Sr rate, while the they started to increase 
after this Sr ratio during the turning of Al–12Si–(0.02-1)Sr alloys. It was determined that the best surface 
quality was obtained in the Al-12Si-0.1Sr alloy in the turning process of the examined alloys. 
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Abstract 
Technology can easily overcome most of the problems that people can solve to the extent of their skills, 
knowledge and experience. With the development of deep learning and artificial intelligence, work done 
by humans is now performed by computers and autonomous systems. Although it is difficult to detect and 
track an object in an image, many studies are carried out in this field. Computed tomography and 
colonoscopy are widely used in the diagnosis and treatment of colon polyps. The success of polyp 
detection during the use of these systems depends entirely on the knowledge and experience of the expert. 
For this reason, detection of polyps is difficult and the rate of overlooked is quite high. Since each missed 
polyp can turn into colorectal cancer, many scientific and technological studies are carried out on 
computer aided systems for the highest rate of detection of colon polyps. Colorectal cancer starts as a 
polyp in the mucus layer of the large intestine and turns into cancer over time. Early diagnosis is of great 
importance in preventing a polyp from turning into cancer. 

Today, many object detection methods have been proposed to facilitate the detection of large intestinal 
polyps and increase the detection rate. In this study, the methods recommended in the literature for the 
detection of large intestine polyps were examined. 

Keywords: Artificial intelligence, colon polyps, colorectal cancer, deep learning. 

1. INTRODUCTION 
Colorectal cancer (CRC) is a type of cancer with more than 1.9 million new cases detected and 935,000 
deaths in 2020. These figures correspond to approximately one-tenth of the number of new cases and deaths 
recorded due to all types of cancer. In general, colorectal cancer ranks third among cancer types in terms of 
incidence rate and second in terms of mortality rate [1]. 

Colorectal lesions and adenomas, colonoscopy, polyp detection and resection, etc. Early diagnosis with CRC 
is of great importance in reducing the incidence of CRC and the associated mortality rates. In such a situation 
where early diagnosis is very important, diagnostic performance is usually limited by the expertise and skills 
of endoscopists. Endoscopists have difficulty distinguishing between adenomatous and non-adenomatous 
polyps and may even miss polyps during colonoscopy screening. 

To overcome these limitations, there has been increasing interest in automated computer-assisted polyp 
detection and prediction of histological polyp patterns without the need for polyp resection and biopsies. 
Automated polyp detection can be a useful solution for endoscopists to avoid missed or mischaracterized 
colonoscopy scans [2]. 

In this study, artificial intelligence-based automatic polyp detection methods performed to increase diagnostic 
performance in CRC scans were examined. With the recent studies in the literature, it has been tried to 
emphasize the point reached in this field. 
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2. ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS USED IN POLYP DETECTION 
In this section, machine learning (ML) and deep learning (DL) based studies and their results for computer-
assisted (CAD) automatic polyp detection and classification are mentioned. 

2.1. CAD Systems Based on Machine Learning 
Successful computer-aided systems based on machine learning have been implemented for the detection and 
classification of colorectal polyps. 

Wimmer et al. [3] automatically classified columnar polyps using discrete wavelet transform, complex bi-tree 
wavelet transform, gabor wavelet transform, as well as curve, contour and shearlet transforms. 

In their study, they applied three preprocessing steps before each wavelet-based method. As a first 
preprocessing step, saturation and grayscale thresholding were applied to eliminate reflections. The second 
and most important preprocessing step is histogram equalization. The last preprocessing step they used was 
the Gaussian blur method. 

In feature extraction of wavelet-based methods, Gaussian distribution, GGD and Weibull distribution were 
used. 

In their study, they used 11 different endoscopic databases to classify colon polyps. In order to better compare 
the results, they evaluated all the proposed methods using a k-NN classifier. They used accuracy as the sole 
performance measure in their study. 

They found that for the majority of databases, Weibull features achieved the highest results among all 
features extracted from wavelet-based transformations. They found that Gaussian features yielded average 
results, while GGD's feature results were consistently better than Gaussian features, but mostly worse than 
Weibull features. Thus, they modeled the subband coefficient distribution using three different probability 
distributions. 

As a result, they stated that the Weibull distributions are the most suitable model for modeling the subband 
coefficient distribution. 

Tajbakhsh et al. [4] proposed a hybrid context-shape approach for polyp detection using shape and context 
information. Because they argued that a pure shape-based approach could direct a polyp detector towards 
other polyp-like structures such as fecal contents and reflection points, and a pure context-based approach 
would not be able to capture non-polyp structures. 

They evaluated their system in 2 polyp databases: (1) a general polyp database containing a total of 300 polyp 
samples and 300 colonoscopy images, CVC ColonDB, and (2) the ASU Mayo Clinic video colonoscopy 
videos collection containing 19,400 frames and a total of 5,200 polyp samples. They characterized the 
performance of the CAD system they developed using FROC and detection delay analysis. At 0.1 false 
positives per frame, they achieved a sensitivity of 88.0% for CVC-ColonDB and 48% for the collection of 
colonoscopy videos. They also observed a detection delay of 0.3 seconds at 0.05 false positives per frame. 
They argued that the performance difference between these two databases was due to the insufficient number 
of images in the CVC-ColonDB and, more importantly, the absence of images without polyps. 

However, each of these ML-based systems requires a high degree of professional knowledge and extensive 
image preprocessing to extract relevant image features. These requirements arise in almost all tasks of 
medical image analysis using ML. 

2.2.  CAD Systems Based on Deep Learning 
More advanced deep learning (DL)-based systems have been proposed that bypass the image preprocessing 
steps required by ML-based systems in medical image analysis and can learn to automatically extract relevant 
features from raw image data. Recently, polyp detection systems based on convolutional neural networks 
(CNN) have been developed. 

Li et al. [5] trained a deep learning-based convolutional neural network to classify 1225 high-resolution 
colonoscopic images for polyp detection after building a large library of 1361 histologically validated 
colonoscopic images and videos from public domains, journal articles, and electronic textbooks. This DL 
model they trained achieved 86% accuracy and 73% accuracy. 

Zobel et al. [6] A Mask R with ResNet-101 backbone to extract features from 2484 privately collected high-
definition polyp and non-polyp images, as well as publicly shared images from the MICCAI association's 
Polyp Detection Competition, a professional organization in the fields of Medical Image Computing and 
Computer-Aided Interventions -Used CNN architecture. With this model they trained, they achieved 92.0%, 
86.0% accuracy and 89% F1 score. 
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Zhang et al. [7] proposed a transfer learning approach for polyp detection based on CNN features learned 
from two different large-scale datasets of 1.4 million and 2.5 million non-medical images. For each case, they 
produced a feature vector by summing the density of the output maps of the CNNs and trained a standard 
SVM based on the features extracted for the target task. 

The deep CNN structure that they chose in their study is CaffeNet, which shows great success in object 
classification and requires less computer resources and time in education because it uses a rectified linear 
function (ReLU) as a nonlinear activation function. 

Compared to visual inspection by endoscopists, this CNN-based system has comparable accuracy (87.3% vs. 
86.4%), clearly better recall (87.6% vs. 77.0%), and also clearly achieved a higher accuracy (74.3% vs. 
85.9%). 

Mahmud et al. [8] proposed PolypSegNet, a deep neural network architecture encoder-decoder to overcome 
various limitations of traditional architectures for very precise automatic segmentation of polyp regions from 
colonoscopy images. 

To mitigate some of the major architectural limitations of the traditional Unet architecture, they included 
three main building blocks in the basic Unet architecture. These are D-Unit layer based on DDI module, 
DFSM block and DRM block. For efficient feature extraction from various receiver areas, they have 
introduced a DDI module, and the repeated use of DDI modules in the D-Unit encoder/decoder layer has 
improved performance over the traditional basic Unet model. They achieved higher optimization using the 
proposed DFSM block as it reduces the semantic gap between encoder and decoder by using a deep 
combination of multi-scale features generated at various encoder levels. Moreover, the proposed DRM block 
also provided comparable performance improvement for efficient reconstruction through the inclusion of 
multi-scale decoded feature maps in the final rebuild. As a result of their studies, extensive experiments on 
four publicly available databases achieved a success rate of 91.52% in the CVC-ClinicDB database, 92.8% in 
the CVC-ColonDB database, 88.72% in the Kvasir-SEG database and 84.79% in the ETIS-Larib database. . 

Meng et al. [9] proposed a Mask R-CNN-based method for polyp detection. They have adopted Res2Net 
instead of ResNet in their work, arguing that this increases the power of multi-scale representations and leads 
to an average sensitivity of 89.5%. 

Yang et al. [2] proposed a deep learning algorithm based on Mask R-CNN, in which they use an architecture 
to learn the channel attention of each convolution block. 

The algorithm exhibits improved polyp detection accuracy as well as increased channel attention. Indeed, 
from 330 endoscopic images in the test dataset, the results of this study demonstrate the clinical applicability 
of the proposed approach with 94.9% precision, 96.9% recall, 95.9% F1 score and 96.5% F2 score. 

They argued that when compared to other cutting-edge algorithms, the algorithm they developed differed 
from them in three aspects: 

• The study was based on a mix of clinically collected and publicly available data, 

• Propose an improved channel attention mechanism called sECANet based on Mask R-CNN to 
improve the quality of network-based representations through explicit modeling of 
interdependencies between channels of convolutional feature maps, 

• They argued that this method has better generalization when cross dataset testing is performed on 
the general dataset. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
Technology can easily overcome most of the problems that people can solve to the extent of their skills, 
knowledge and experience. With the development of deep learning and artificial intelligence, the work done 
by humans is now performed by computers and autonomous systems. 

In the medical field, studies on computer-aided systems in the diagnosis and treatment process continue to 
increase day by day, and most problems that the human eye has difficulty in perceiving and distinguishing 
can be overcome with artificial intelligence and deep learning-based methods. 
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Abstract 
Artificial intelligence is currently  used in many applications and research areas. Artificial intelligence is 
supported in everything that will automate the tasks that need manpower, communicate, understand 
images and conversations, in short, in every job that will make people's lives easier. For this reason, 
artificial intelligence techniques that can make systems more intelligent are also developing rapidly. One 
of the systems where artificial intelligence is used is imaging systems. The data taken from various 
camera systems have become processable and interpretable with the image processing techniques of 
artificial intelligence. There are many image retrieval systems available today. To these systems; X-ray 
devices that take images through the rotation of energetic x-ray beams from different structures, 
ultrasound devices that can create images through sound waves, MR devices that obtain images with 
electromagnetic force radio frequencies, various detectors that can display data such as underground 
precious metals, water sources, underground cavities in 2- or 3-dimensions using radar, thermal imaging 
systems capable of imaging with infrared rays can be given as an example. 

Thermal imaging systems are imaging systems in which the temperature differences of objects are 
colorized using the values of the infrared ray. As an imaging method, it is based on IR (infrared) energy 
contained in the electromagnetic spectrum. Today, thermal imagers are used in many different fields such 
as health, agriculture, and construction, especially in the defense industry.  With the developing 
technology, information about various environments can   be collected and processed through thermal 
imaging systems and artificial intelligence. In this study, research has  been conducted on where and how 
artificial intelligence techniques are applied on thermal imaging. In the study, many different studies such 
as the use of thermal 3D modeling object buildings, motion and target detection, detection of alcoholic 
individuals, determination of structural problems in agricultural and forestry work sites made with the 
help of thermal cameras, are included. 

Keywords: Thermal Imaging Systems, Artificial Intelligence, Image Processing. 

1. INTRODUCTION 
Thermal energy is emitted in the infrared range that our eyes cannot see. More or less infrared radiation is 
released from all objects according to their structure. Since thermal cameras work in different optical spectra, 
they detect this infrared heat released from objects, which people cannot see with the eye, and create a color 
map of the objects. In this way, it is possible to decompose objects using the logic of heat difference, and 
living/ inanimate objects can be detected separately. This kind of camera was originally developed as a 
reconnaissance surveillance and night vision tool for military purposes. But with the rapid growth of research 
and development in automatic vision systems in recent years, the areas of use of thermal imagers have been 
included in autonomous systems using artificial intelligence. In this study, research has been conducted on 
where and how artificial intelligence techniques are applied on thermal imaging. 
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2. THERMAL IMAGING SYSTEMS 
All objects emit thermal energy if they are above -273 degrees. Thermal energy is emitted in the infrared 
range, which our eyes cannot see. This energy varies depending on the temperature in the objects. Thermal 
imagers are based on IR (infrared) energy contained in the electromagnetic spectrum as an imaging method. 
They colorize the temperature differences of objects by using the values of infrared ray. Sunlight, radiation 
from fire, warmth felt from a radiator are examples of infrared radiation [1], [2].  

Thermal imagers are passive sensors that capture the infrared radiation emitted by all objects above absolute 
zero temperature. The thermal camera includes an optical system that focuses infrared energy on a special 
detector chip (sensor array), which contains thousands of detector pixels arranged in a grid. Each pixel in the 
sensor array reacts to the infrared energy focused here and generates an electronic signal. The camera 
processor receives the signal from each pixel and applies a mathematical calculation to it, creating a color 
map of the object's apparent temperature. Each temperature value is displayed in a different color. The 
resulting color matrix is sent to the camera's screen and memory as a temperature picture (thermal image) of 
this object [3].  

These cameras detect electromagnetic radiation (about 900 – 14000 nm or 0.9 – 14µm) in the infrared part of 
the electromagnetic spectrum and create pictures from this radiation. Since different radiation is released from 
each object according to its temperature, thermal cameras allow objects to be seen without visible 
illumination. Hot objects are more noticeable when viewed by a thermal imager than on colder backgrounds. 
Thermal imagers taken with a thermal imager thematically show very hot spots in light color, and cold spots 
in dark color, which helps to easily find the source of the problem and the location of the object to be 
monitored. Thermal imagers display the state of the environment in black and white or color. Although it is 
not a standard in cases where it shows in color, it generally switches from blue to yellow using red color 
according to ambient temperature in image processing programs. With these features, thermal imagers can 
easily identify people, warm-blooded animals and other objects regardless of day or night [2], [4]. 

2.1. Usage Areas of Thermal Cameras 
The use of thermal imagers is found in almost every industry based on engineering fields. The following 
examples of uses in this field can be given: 

• It is used in the electricity sector to detect electrical problems. The heating that occurs in the material 
during the passage of electric current can be easily detected by observing it with thermal imagers. 

• In the field of civil engineering, it is used for the detection of metal fatigue in steel structures, for the 
detection of mold, moisture or cracks under plaster. 

• It is used in optical devices to measure and detect surface temperatures. 

• It is used to detect leaks in systems carrying steam, pressurized gas, hot water and hot air. 

• It is used to detect friction caused by non-lubrication of the engine, bearing, rotating parts and the places 
it forms. 

• It is used to measure the energy efficiency of buildings such as residential buildings, business centers, and 
to identify problem areas to correct energy consumption. 

Apart from engineering fields, thermal cameras are widely used in military field for target detection.   

3. ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN THERMAL CAMERA IMAGES 
It is seen that buildings are usually used as an object of thermal 3D modeling. Weinmann and others have 
presented a 4-step 3D modeling method to the literature, namely radiometric correction, geometric 
calibration, detection of similarities, combining 3D point cloud and thermal information. They argued that 
this method is more applicable indoors than other methods [5]. In other work with modeling of building 
interiors, Oreifej et al. propose a fully automated approach that can model walls, floors and ceilings from a 
3D thermal point cloud. In this approach, laser scanning aims to create 3D geometry, thermal camera to create 
thermal 3D point cloud, and optical camera to create 3D point cloud with real image [6]. 

Thermal Infrared (IR) images are used to measure the high spatial and temporal variability of the dispersion 
due to wave breaking in the surf zone. Actively produced on the diffraction crest or wave cylinder, the foam 
has a distinct signature in IR images. Using measurements taken during the Surf Zone Optics 2010 
experiment in Duck Town, North Carolina, United States, a retrieval algorithm was developed to detect 
refractive waves and subtract the wave cylinder length. The remotely derived cylinder length and in situ 
estimation of wave slope are used to estimate the dispersion due to wave diffraction via Duncan's wave 
resolution model [7]. 
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Fig. 1. Estimating the wave energy distribution in the surf zone using thermal infrared images [7]. 

In another study; Neural networks were tested on infrared images of faces to distinguish people who have had 
alcohol. The images were obtained during controlled alcohol consumption, which was carried out by forty-
one people. Two different experimental approaches have been investigated in depth. In the first, each face 
was examined region by region, using a different neural network each time, to find regions that could be used 
to distinguish an alcoholic/intoxicated person from a non-drinker. It has been found that the part whose 
thermal behavior/condition changes with alcohol consumption is mostly the forehead area of the face. In the 
second procedure, a single neural structure was tried on the entire face. The discrimination performance of 
this neural structure was tested on unknown faces as well as the same face.  When the neural networks were 
tried on the forehead parts of the faces of the non-alcoholic and the drunk person, respectively, they offered 
high discrimination performance even on unknown persons. Small nerve structures have shown better 
generalization performance [8]. 

When the studies were examined, it was determined that thermal cameras are also available for use at 
agricultural and forestry work sites: 

It is known that more and at the same time high-quality products can be obtained by heating greenhouses with 
agricultural production structures. In greenhouses where production is made by heating in cold seasons, 
heating inputs have an important place in production costs. Some heat saving measures, which are 
theoretically envisaged and applied in order to minimize the heating costs in the greenhouses and to obtain 
the maximum effect from the consumed energy, cannot show the desired effect due to the lack of adequate 
sealing and insulation. For this purpose, the availability of thermal imaging method for determining the heat 
losses caused by structural problems in greenhouses has been examined with this study.  The images taken 
during heating in greenhouses with a thermal imager were examined in detail with analysis software and the 
problems causing heat loss were tried to be determined. The results show that structural problems that cause 
heat losses can be detected by thermal imaging technique, and that these problems are most common under 
doors and margins, openings at the edges of ventilation windows, roof-front wall and roof-side wall junctions 
of the covering material and not well insulated sub-basement [9]. 

In forestry studies, mostly aerial photographs and satellite images are cost-effective data used in the tracking 
and analysis of large areas.  Today, sensitive and high-resolution remote sensing data can be obtained in large 
areas thanks to Unmanned Aerial Vehicles (UAV) and sensors that can detect energy at different wavelengths 
that can be mounted on these vehicles. In addition, data on large forest areas can be produced for the desired 
time interval (in different seasons or at different times of the day) in interdisciplinary studies by using UAV 
systems. In recent years, studies aimed at the detection of wild animal walkway corridors have become 
important in controlling and planning the fragmentation that occurs in the habitats of wild animals that need a 
large habitat. In addition to planning road networks and determining the locations of ecological crossings, 
wild animal walkway corridors are an important support for evaluating biodiversity-rich and sensitive areas 
such as waterside zones in forests. In the determination of wild animal passage corridors, spatial 
measurements, sensor and imaging systems (photo trap, radar, etc.), as well as data produced by remote 
sensing data produced by UAV systems, large areas, short suction, etc.) show spatial and temporal 
differences.  Some wild species are actively observed in their habitat during daylight hours, while some other 
species are actively living at night. One of the most effective methods for tracking and identifying actively 
roaming species at night is the use of heat-sensitive thermal cameras and night vision cameras with data 
collection in the thermal infrared range.  UAV systems at any time of the day, when weather conditions are 
favorable for flight, contribute to the effective and accurate determination of the location of the passage 
corridors of wild animals on the move.  Then, thanks to the use of information about these corridors, the most 
suitable locations for ecological art structures can be determined. In this study, the possibilities of using 
remote sensing data in the thermal range produced by UAV in the positioning of ecological art structures are 
emphasized [10]. 
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Mobility detection can be defined as the problem of detecting changes in the movements of objects depending 
on the environment from various cameras (RGB, thermal, etc.).   This problem has been studied by 
researchers for many years, considering the state of the camera, its capabilities and the physical structure of 
the element that is intended to be detected.   In the scope of this research, sudden movement changes were 
studied and temperature change was focused by using thermal camera.  In the experiments carried out, it was 
observed that the proposed method achieved promising results in the prepared data set. Mobility detection can 
be defined as the problem of detecting changes in the movements of objects depending on the environment in 
fixed or moving cameras.  This problem has been studied by researchers for many years according to the 
condition of the camera from which the motion is obtained, its capabilities, or the time of occurrence of the 
desired motion to be detected. In order to address these aspects, background extraction and optical flow-based 
methods have come to the fore in the approaches proposed so far. The methods that attempt to perform 
mobility detection by background modeling differ according to the way the modeling is performed. In the 
context of background modeling, Gaussian mixture models (GKM) and approximate median methods are 
used.  GKM consists of the sum of multiple Gaussian components, each of which is expressed as a Gaussian 
probability distribution.  These components are produced separately for each pixel or pixel group.  The most 
important advantage of GKM-based approaches is that they are capable of modeling background objects as 
well as foreground objects. In the approximate median method, statistical barley plan modeling is performed 
using pixels belonging to previous frames or previous frames. The advantage of models of this type is that 
they can achieve successful results at high frame rates with limited memory requirements. Optical flow 
methods go to the solution by modeling the optical flow distribution characteristics of the frames.  Optical 
flow distribution provides information about the directions of moving objects in the scene.  Such methods 
give relatively better results in the detection of moving objects than other methods, but the computational cost 
is high. In addition, they are also seriously affected by the noise that may occur in the images.  In this study, 
the thermal effect that occurs momentarily is called SPARK and temperature change is focused in order to be 
able to detect SPARK [11]. 

Target detection and tracking from FLIR (Forward Looking InfraRed) images is needed in unmanned aerial 
vehicles, air, land and sea platforms. Thanks to image processing, various improvements are made on the 
image in order to obtain a better image, and the desired goal is achieved.  In this study, detection and tracking 
of moving targets in real-time FLIR video and picture images were performed using image processing 
methods. Basically, the first process is to convert a color (RGB-Red Green Blue) image to a gray-level image.  
As a second step, moving objects are found to determine the region of interest (ROI). Then, the edges of the 
gray level image are determined by the Canny method in order to perform the target detection process.  The 
border regions of the image whose edges are determined are drawn and the target image is determined. A 
rectangular target tracking cursor was placed on the detected moving target and a tracking operation was 
performed. Even in cases where the pixel values of the target object cannot be easily separated from the 
background pixel values, the algorithm can successfully detect and track the target. The number of areas 
where thermal imaging systems, which are a branch of imaging, are used, is growing more and more.  
Thermal imaging systems, which also cover the subject of this study, are very much needed in the field of 
Defense Industry.  Thermal imaging is used especially in border inspections of military border units, air, land 
and sea night operations, reconnaissance and control, modeling and simulation applications. Night vision 
goggles, thermal cameras and the FLIR device based on infrared imaging mounted on aircraft mentioned in 
this study can be given as examples of use. Two different data sets were used in this study. The first of them 
consists of 186 images with a resolution of 320 *240 pixels. There is one moving target in this dataset and 
there are no other background objects in the image. The second data set consists of 301 images with a 
resolution of 640 * 480.  There are two moving targets and background objects in this dataset.  As a first step 
of the application, the RGB image has been converted to a gray level image.  However, when there are 
objects other than the target object in the image, that is, when the pixel values of the target object cannot be 
separated from the background pixel values, the results of the thresholding method are insufficient.  In this 
case, background images must be determined and removed from the image for target detection and tracking. 
This process was carried out by the frame difference method. For this purpose, a static background image was 
obtained by subtracting the 1st image from the 200th image.  After obtaining a static background image, this 
image is extracted from each image and ROI is detected. The resulting thresholding method can now be 
successfully used on the corresponding region.  In order to get rid of the noise on the image obtained by 
thresholding, objects smaller than 8 pixels were removed from the image by using morphological opening.  
Analysis of each object was performed on these images (blob analysis). Then, using these analysis results, the 
boundaries and center of the object were determined. 

This process can be described in four steps; 

• Converts the image to black and white, 

• Then compares the connections of the pixels to each other, 

•  Labels the linked ones as separate objects, 
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• The desired parameters are calculated for each of the tagged objects. 

Also, if desired, with the regionprops feature, the area, center, convex area, how elliptical the objects are, 
their diameter, the length on the longest axis, the length on the shortest axis, the equivalent circumference, the 
highest brightness value is calculated.  The border regions of the image whose edges were determined, were 
drawn and the target image was determined. Tracking was performed by placing a rectangular target tracking 
cursor on the detected moving target. By tracking the centers of the detected objects, the path information that 
the objects follow can be displayed graphically [12]. 

4. CONCLUSION 
Thermal cameras are used in many different fields such as health, agriculture, construction, especially in the 
defense industry. In order to minimize the heating costs in greenhouses, which are agricultural production 
structures, and to provide maximum benefit from the consumed energy; The use of thermal cameras in the 
control of insulation and sealing conditions is an example of the necessity and benefit in the field of 
agriculture. 

Thermal imagers were first used for security purposes, but over time, their use has gradually increased in a 
wide range of industries. Its importance has increased, especially with the development of heat-guided 
missiles, night vision systems and similar military techniques. 

Thermal imagers have also gained a wide scope of use in the modeling of building interiors. In addition, 
thermal imaging has long been used on behalf of various applications related to building diagnostics reserved 
for residential or commercial purposes. Building diagnostics applications include roof humidity inspections, 
building insulation inspections for energy and air leakage, and moisture detection. A roof moisture inspection 
performed with a thermal imager is undamaged. A wet insulator has a higher thermal capacity than a dry 
insulator. Thermography is ideal for determining the presence and performance of insulation. It is widely 
used by energy consultants, main contractors and home inspectors. Insulation is mainly used to control heat 
transfer, which can be both gain and loss, inside the building. A well-planned thermal inspection ensures less 
energy use. 

The use of thermal cameras also brings some detection conveniences in the field of health. An example of this 
is the separation of alcoholic persons. It has been used to detect diseases that cause high fever, especially 
swine flu. They are used in medicine for the detection of internal injuries, inflammation and vascular 
occlusions. 

Thermal cameras also provide benefits in the operability control of nature and living ecosystem. As can be 
seen, thermal cameras have provided access to the usage profile in many engineering fields with artificial 
intelligence technology. 

It is inevitable that artificial intelligence techniques will make a marginal contribution to various fields with 
their rapid and effective decision-making capabilities. The functional efficiency achieved by using artificial 
intelligence techniques in thermal imagers, cost efficiency at different work sites will be carried to even 
higher levels with the development of their techniques. There is no doubt that this situation will bring 
significant benefits from a social, economic and ecological point of view. 
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Abstract 
The most important problem of many enterprises performing production is the monitoring of supply, 
machinery and personnel performance in the production process. Managing the production process is 
essential for improving the performance and efficiency of the enterprise. The raw materials, personnel 
and machinery are a part of production and increasing the efficiency of these resources is only possible 
with a well-managed workflow. The solution addressed by many SME scale enterprises that are not 
institutionalized in this issue is to manage the production process directly by a coordinator ignoring 
performance monitoring. However, this workaround appears to be the biggest obstacle to the growth 
trends of businesses. Controls with human hands are limited. When enterprises switch to capacity 
increase, human-oriented production systems and production process management cause a decrease in 
business performance and profitability. In the enterprises that are not integrated into Industry 4.0, the 
machine park does not produce numerical data, the management of all logistics processes from supply to 
distribution and the lack of technological infrastructure of the working personnel appear as problems. In 
this study, the application of artificial intelligence-based production management assistant, which will 
enable SMEs operating with the Industry 3.0 production model in the manufacturing industry to 
transition to industry 4.0 in accordance with hybrid software infrastructures, is mentioned.  

Keywords: artificial intelligence, Industry 4.0, IoT, manufacturing execution system, M2M. 

Yapay Zeka Tabanlı Üretim Yönetim Asistanı Uygulaması 

Özet 
Üretim gerçekleştiren işletmelerin neredeyse tamamının en önemli sorunu üretim sürecinde tedarik, 
makine ve personel performans takibi olduğu görülmektedir. Üretim sürecinin yönetilmesi işletmenin 
performans ve veriminin artırılması için elzem bir durumdur. Hammadde, personel ve makine gibi 
kaynakların bir düzen içerisinde üretimin parçasını oluşturması ise ancak iyi yönetilen bir iş akışı ile 
mümkün olabilmektedir. Kurumsallaşmamış olan birçok KOBİ ölçeğindeki işletmenin bu konunda 
başvurduğu çözüm üretim sürecinin doğrudan bir koordinatör tarafından performans takibi göz ardı 
edilerek yönetilmesinden geçmektedir. Ancak bu geçici çözüm işletmelerin büyüme trendlerine sekte 
vuran en büyük engel olduğu görülmektedir. İnsan eli ile yapılan kontroller limitlidir. İşletmeler kapasite 
artışına gittiğinde ise bu insan eli ile yapılan üretim süreç yönetimi, işletme performansının ve 
karlılığının düşüşüne sebep olmaktadır. Bu konu hakkında yapılacak en önemli çözüm ise üretim süreç 
yönetiminin makinalar ve yazılımlar ile yapılmasıdır. Endüstri 4.0 entegrasyonu olmamış işletmelerde 
ürün süreci yönetiminin önünde makine parkurunun bilgisayar kontrollü olmayışı, tedarikten dağıtıma 
kadar tüm lojistik sürecin manuel yöntemler ile yönetilmesi ve çalışan personelin teknolojik altyapılarının 
eksikliği gibi faktörler çözülmesi gereken problemler olarak durmaktadır. Bu çalışmada, imalat 
sanayisinde Endüstri 3.0 üretim modeli ile faaliyet gösteren KOBİ’lerin hibrid yazılım altyapılarına 
uyumlu bir şekilde endüstri 4.0’a geçiş yapabilmelerini sağlayacak yapay zeka tabanlı üretim yönetim 
asistanı uygulamasına değinilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, Endüstri 4.0, IoT, üretim yönetim sistemi, M2M. 
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1. GİRİŞ 
Yeni sanayi devrimi olarak anılan Endüstri / Sanayi 4.0, 2011 yılında ilk kez Hannover Fuarı’nda ortaya 
atılmıştır. Bilişim çağının modern bir hal alarak üretim teknolojisini bir üst seviyeye taşınmakta olduğu 
uzmanlar tarafından ifade edilmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Endüstri 4.0’a geçiş süreci 
özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalarda sorunlu ilerlemektedir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 
Türkiye’deki toplam işletmelerin %99,8 ‘u KOBİ ölçeğindedir. Bu işletmelerin 1-19 kişi çalıştıran adedi 
303.590 iken 20-49 arasında personel çalıştıran işletme sayısı 18.076’dir. Cirosu yüksek ve çok personel 
çalıştıran işletmelerin önemli birçoğu üretim süreçlerinin yönetimi için büyük bütçeler ayırabilirken özellikle 
1-19 ve 20-49 arası personel çalıştıran KOBİ’ler, üretim süreci yönetimini insan eli ile yapmayı daha düşük 
maliyetli olduğu için tercih etmektedirler [1]. Bu işletmeler ihtiyaç duydukları muhasebe, satış, stok takibi 
gibi elzem işler için yazılımlara ciddi bütçeler ayırabilseler de üretim yönetimi için bu bütçeleri maliyet 
problemlerinden dolayı ayıramamaktadırlar. Ayrıca piyasada var olan üretim yönetim sistemlerinin yine bu 
küçük boyuttaki KOBİ’ler için entegre edilmesi istendiğinde üretimde kullanılan tezgahların veya 
makinelerin Endüstri 4.0’a uyumlu olmadığı görülmektedir.  

Literatür ve endüstride kullanılan ürünler incelendiğinde Üretim Yönetim Sistemi (Manufacturing Execution 
System - MES) olarak ta adlandırılan ve hedefi bir fabrikadaki üretim süreçlerini anlık olarak takip edebilmek 
olan birçok sistemin olduğu görülmektedir [1]. Bu sistemlerin çoğunluğu bir üretim reçetesi üzerinden 
gerçekleşen üretimin akışını takip etmek ve bu akış üzerinden anlamlı raporlar sunmak şeklindedir. 
Fabrikalarda ya da üretim tesislerinde kullanılan üretim yönetim sistemleri imalat süreçlerinin etkinliğini 
arttırmak, olağan dışı durumlara müdahaleyi hızlandırmak ve en önemlisi bir üretim yaşam döngüsü 
üzerinden nihai ürünü optimum verim ile ortaya çıkmasını sağlamaktır [2]. Gelişen teknoloji ve ortaya yeni 
çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda verimin artması için klasik yöntemlerin yetersiz kalması sonucu MES 
platformlarında da akıllı teknikler kullanılmaya başlandığı görülmektedir[3]. Yapay zeka temelli bir üretim 
yönetim sisteminin önündeki temel problemin üretim bantlarından toplanacak olan gerçek zamanlı verinin 
yetersizliği ve çeşitliliğidir. Özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmelerde kullanılan üretim tezgahlarının önemli 
bir kısmında bilgisayar kontrollü üretim altyapısının bile bulunmayışı bu tezgahlardan veri toplanmasını 
güçleştirmektedir. Bu da tüm üretim sürecinin takibini zorlaştırmaktadır. Üretim süreçlerindeki standartların 
oluşabilmesi için Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI), ISA-95 standardını ortaya koyarak uçtan 
uca bir üretim için gerekli olan operasyonel modeller standartlaştırılmıştır[4]. ISA-95 ve sonrasında 
geliştirilen standartlar ile üretim yönetim sistemleri; 

• Bir sürece ait uçtan uca zamanlamanın yapılabilmesi ve ölçümlenebilmesi, 

• Bakım süreçlerinin planlanması 

• Kalite yönetim ve ölçümlenmesinin yapılabilmesi, 

• Veri toplama ve analiz süreçlerinin planlanması, 

• Personel başta olmak üzere işletme kaynaklarının ölçümleme ve yönetiminin 
gerçekleştirilebilmesi, 

• Personel, üretim bandı ve uçtan uca süreç performansının analizinin gerçekleştirilebilmesi, 

• Süreç ve geliştirmelere uygun dokümantasyon yönetiminin sağlanabilmesi, 

fonksiyonlarını içermektedir [5]. Standartlar olmasına rağmen gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar ile standartlara 
bağlı kalarak yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada ortaya 
konulan yapay zeka tabanlı üretim yönetim asistanı uygulaması bahsi geçen standartlara ek olarak;  

• Hibrit yazılım altyapısına uyumlu olabilmek (var olan tüm yazılımlar ile çalışabilme),  

• Kare kod teknolojisiyle Endüstri 3.0’dan 4.0’a dönüşüm ile ilgili IoT çözüm önerileri sunmak ve bu 
sayede bilgisayar kontrollü olmayan üretim tezgahlarındaki verilerinde sayısallaştırılması, 
toplanması ve analizinin yapılabilmesini sağlamak,  

• Makine parkuru ve personel performanslarının takibini üretim reçetesinden bağımsız bir şekilde 
yapabilmek,  

• Yapay Zeka altyapısı ile iş zekası çözümü ve sayısallaştırılmış veriler üzerinden üretim yönetimi ile 
alakalı Risk / Fırsat Analizi yapabilmek,  

• Web / Mobil tüm platformlardan erişim ile yöneticilerin üretim orkestrasyonunu yakından takip 
etme kabiliyetini kazandırmak 

fonksiyonlarını sunmaktadır. Birçok alanda olduğu gibi işletmelerinde üretim esnasında elde edilen 
verilerinin boyutu ve kontrolü, Endüstri 4.0’a geçiş sağlanıp veriler sayısallaştıkça zorlaşmaktadır. İşletmeler 
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büyüdükçe üretim süreçlerinin yönetimi de kâğıt ortamında insan eli ile yapılamayacak boyuta ulaşmaktadır. 
İşletmemler tam bu geçiş evresinde gerekli olan teknolojik entegrasyonları gerçekleştiremediklerinde 
performans ve verimliliğin düştüğü görülmektedir [6]. Bu çalışmada gerçekleştirilen yapay zeka tabanlı 
üretim yönetim asistanı uygulaması testlerinde üretim bandındaki ürünlerin çeşitliliği, siparişlerin takibi veya 
personel ve tezgâh performanslarının takibi açısından mobilya imalatı sektörü hedef alınarak geliştirilmiştir. 
Bu çalışma ile makinelerin ve personellerin Endüstri 4.0 uyumu sağlanarak üretim süreçlerinin 
sayısallaştırılması hedeflenmiştir. Çalışmada donanımsal entegrasyon, Tezgâh / Makine / Personel ‘in ürettiği 
verilerin sayısallaştırılması, veri madenciliği ve yapay zekâ algoritmaları ile fabrikanın risk / fırsat analizi 
yapılması aşamaları ortaya konmuştur.  

2. MATERYAL VE METOT 
Geliştirilen uygulamanın donanımsal ve yazılımsal olarak iki farkı üretim hedefi bulunmaktadır. Bu 
kapsamda yapılan çalışma ile Endüstri 4.0 kapsamında hedef sektör olan mobilya üretiminde önemli 
makinaların donanımsal olarak sayısal veri üretebilir hale gelmesi, dolayısıyla Endüstri 4.0’a uyumlu olması 
sağlanmıştır. Aynı zamanda imalat süreçlerinin takibi için tüm ürün parçalarının kimliklendirilmesi 
sağlanmıştır. Bunun için QR kod teknoloji kullanılmıştır. Geliştirilen uygulamanın ikinci üretim hedefi ise 
akıllı asistan uygulamasıdır. Yazılım geliştirme teknolojileri her geçen gün yöntemlerini farklılaştırarak, 
yönetilebilir kaliteli yazılım üretim ortamının oluşturulmasını sağlamaktadır. Başlarda yaygın olarak 
Waterfall tekniği ile yazılım geliştirme yapılırken günümüzde Agile, Scrum, Extreme Programming gibi 
birçok yeni geliştirme metodolojisi kullanılmaktadır. Bu yazılım geliştirme metodolojilerinin temel gayesi; 
geliştirilen uygulamanın adam/saat bazından kayıplarının en aza indirgenmesi, hedef yazılım ihtiyaçlarının 
tam anlamıyla kapsayan bir yazılımın oluşturulması ve bu geliştirilen yazılımının yaşam döngüsünün 
sağlanabilmesi için anlaşılır ve yönetilebilir şekle sahip olmasıdır. Özellikle büyük sistemlerde yönetilemeyen 
yazılımlar üretilse bile yaşam ömrü uzun olmayacaktır. Bu bağlamda uygulamanın yazılımsal ar-ge araçları 
olarak iş paketleri yönetim sistemleri, versiyon takip sistemi, Front-end geliştirme için Mockups tekniği 
kullanılmıştır. 

Uygulama geliştirilirken yazılım kaliteli ve yönetilebilir olarak üretilebilmesi için ilk adım olarak tüm 
hizmetlerinde ara yüzlerinin ifade eden Mockuplar oluşturulmuştur. Şekil 1 de geliştirilen uygulamanın 
arayüzlerine ait mockuplar görülmektedir. 

 
Şekil 1. Yapay zeka tabanlı üretim yönetim asistanı uygulaması mockupları 

Geliştirilen uygulama web ve mobil platformlar için ayrı uygulamalar olarak gerçekleştirilmiştir. Bu 
kapsamda web tabanlı geliştirilen sistem Front-end ve Back-end olarak iki farklı başlık altında, mobil 
uygulamalar ise IOS ve Adroid mobil cihazlarda kullanılabilmesi için geliştirilmiştir. Uygulama makine 
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parkurundaki tezgahlardan IoT sensörlerden elde ettiği sayısal veriler ile üretim esansında her bir personel ve 
makine başına yük analizi ve performans takibi yapabilmektedir. Yine birbirleri ile konuşan makinelerden de 
very toplama ve süreç takibi yapılabilmektedir. Üretimdeki ürünlerin hangi siparişe ait olduğu ve bu siparişin 
olası teslim edilme süreleri için geliştirlen uygulama toplanan veri ve önceki deneyimler üzerinden akıllı 
tahminleme yapabilmektedir. Bunun için geliştirilen uygulamada elde edilen üretim verileri kullanılarak veri 
bir seti oluşturulmuştur. Bu veri seti her bir iş istasyonundan elde edilen üretim verilerini göstermektedir. 
Elde edilen veri setine veri madenciliği kümeleme algorimaları uygulanarak, üretim riski analizi, personel ve 
makine/tezgâh bazından verimlilik analizi, makine/tezgâh ve personelin günlük olarak hedeflerine ait 
analizler yapılmıştır. Şekil 2’de fabrikanın kendi verilerinden oluşturulan veri seti görülmektedir. Ortaya 
konan yapay zeka tabanlı üretim yönetim asistanı uygulamasında hiyerarşik olmayan kümeleme algoritması 
olan K-means (K-ortalama) algoritması kullanılmış ve akıllı sistemler kullanılarak siparişin üretim riski 
analizi gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen algoritmadan alınan sonuçlar modellenerek veri ambarına eklenmesi 
sağlanmıştır. Bu sayede haftalık periyotlarla sistem otomatik olarak yeni veri seti oluşturulması sağlanmış ve 
oluşturulan veri seti kayıtlı modele gönderilerek yeni siparişlerin üretim riskleri gencel veri seti üzerinden 
analizi sağlanmıştır. Böylelikle sistem, sürekli yenilenen kayıtları üzerinden periyodik olarak yeni gelen 
verilerle kendini eğitebilen akıllı bir yapıya dönüştürülmüştür.  

 
Şekil 2. Veri seti örneği 

3. SİSTEM MİMARİSİ VE UYGULAMA 
Gerçekleştirilen “Yapay Zeka Tabanlı Üretim Yönetim Asistanı Uygulaması”, web ve mobil tabanlı 
platformlarda çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Yine aynı şekilde geliştirilen uygulama farklı kullanıcı 
tiplerinin oluşturulması ve yetkilendirilmesini yapabilmek için dinamik bir altyapıya kavuşturulmuştur. Web 
tabanlı yönetim sistemi üzerinden makine parkuru ve süreçlerin tanımlanabilmesi, yenilerinin eklenebilmesi 
ve süreçlerinin yönetilebilmesi sağlanabilmektedir. Web tabanlı uygulama üzerinden IoT sistemler, toplanan 
veriler, müşterilerin yönetimi, sipariş yönetimi, proje yönetimi, üretim hattı yönetimi, ürün ağacının 
tanımlanabilmesi, tamamlanmış ya da devam eden ürünlerin takibi, makine parkurundaki üretim tezgahlarının 
yönetimi ve performanslarının analizi, sürdürülen operasyonların takibi, personel performans takibi gibi 
birçok süreç yönetilebilmektedir. Mobil uygulamalar ise yetki dahilinde makine parkurunun takibi ya da 
sadece yetki dahilindeki tezgaha erişim, süreçlerin tanımlanması, raporların görüntülenebilmesi, makine 
parkurunun bakım süreçlerine ait olay bildirimlerinin yapılabilmesi ve süreçlerin tanımlanabilmesi gibi birçok 
işlevi barındırmaktadır. Geliştirilen uygulamaya ait uygulama arayüzleri aşağıda gösterilmektedir. 

 
Şekil 3. Üretim Bandı mevcut durum 

398



Artificial Intelligence Based Manufacturing Execution System Assistant Application, S.D.Turkmen, M. Ulas 

Özellikle üretim yapan işletmelerdeki önemli sorunlardan biride üretilen ürünün hangi tezgahta ya da 
üretimin hangi aşamasında olduğunun anlık takip edilememesidir. Geliştirilen uygulama ile bu problem 
ortadan kaldırılmıştır. Şekil 3’te işletmenin makine parkuruna ait üretim bandı mevcut durumu görülmektedir. 
Bu arayüzden bekleyen, üretimde olan ve tamamlanıp transfer sürecinde olan tüm ürünler anlık ve periyodik 
olarak görüntülenebilmektedir. Yine aynı şekilde üretim sürecinde makine parkurundaki tezgahlarda 
yapılmış, yapılacak ya da devam eden işlerin anlık takibi ve anlık olarak buradaki sürecin yönetilmesi 
istenmektedir. Şekil 4’te Üretim Bandındaki Siparişlerin Listesi görülmektedir. Bu sayede tezgah başındaki 
personel hangi ürünü ne zaman üreteceğini bilmekte, yönetici ise anlık olarak üretimi takip edebilmekte ve 
ölçümleyebilmektedir. 

 
Şekil 4. Üretim bandındaki siparişlerin listesi 

Şekil 5’te makine parkurundaki tüm tezgahların anlık iş yükleri görülmektedir. Geliştirilen algoritma tezgahın 
bir ürün için işe başladığı ve işin tamamlandığı süreleri, makinenin çalışmadığı ya da arızalı olduğu süreleri, 
geçmiş dönemdeki peryotlar ile karşılaştırarak tahminlemelerde ve iş yükünün yönetimini 
gerçekleştirmektedir. 

 
Şekil 5. Makine parkuru anlık iş yükü 

Şekil 6’da Tezgah bazlı personel performans takip ekranı görülmektedir. Makine parkurunda bir tezgahı aynı 
peryot içinde ya da farklı peryotlarda farklı personeller kullanabilir. Geliştirilen uygulama ile anlık olarak 
makine parkuru ve personel ilişkisi oluşturulmuştur. Bu sayede personele ait performans takibi, geçmiş 
dönemlerdeki üretim ile anlık karşılaştırmaların yapılabilmesi, aynı tezgahtaki farklı personellerin 
karşılaştırmaların yapılması ile performans ölçüm ve analizleri yapılabilmektedir. 

 
Şekil 6. Tezgah bazlı personelin performans takibi 
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Şekil 7. Üretim istatistikleri 

İşletmenin üretim süreçleri, anlık, günlük, haftalık, aylık ve yıllık bazda takip edilebilmektedir. Bu da 
işletmenin üretim süreçlerinin hangi dönemlerde yoğun hangi dönemlerde ise boş olduğunu tahminlememizi 
sağlamaktadır. Şekil 7’de işletmenin üretim bandındaki üretim kapasitesine ait istatistikler görülmektedir. 

4. SONUÇ 
Yapılan çalışma ile Yapay zeka tabanlı bir üretim yönetim asistanı geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulama ile 
öncelikle makine parkurundaki bilgisayar kontrollü ya da kontrolsüz tüm tezgahlardan anlık veri 
toplanabilmesi sağlanmıştır. Tezgahlardan toplanan anlık veri çalışan personel ile ilişkilendirilerek geliştirilen 
yapay zeka tabanlı algoritmalar ile iş gücünün performans yönetiminin anlık olarak yönetilebilmesi 
sağlanmıştır. Tezgahlardaki toplanan verinin analizi ile anlık olarak üretim bandının takibi ve analizinin 
yapılması sağlanmıştır. Bu sayede üretim bandının anlık ve periyodik iş yüklerine yönelik tahminlemeler 
yapılmıştır. Yine aynı şekilde makine parkurundaki tezgahlara ait bakım yönetim planlaması ve yönetimi 
yapılarak tezgah bazlı performans analizlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır. 

Yapılan çalışma ile işletmeye üretim yaşam döngüsünü anlık ve dinamik bir şekilde yönetebilme, her bir 
süreç için harcanan iş gücü ve zamandan tasarruf, makine parkurunda yük dengeleme ve iş süreçlerinin 
planlanabilmesi gibi birçok avantaj sağlanmıştır. 

TEŞEKKÜR 
Bu çalışma ortaya çıkmasındaki katkılarından dolayı Hepsiburada.com ve Hepsiburada Ar-Ge merkezine 
teşekkür ederim.  

REFERANSLAR 
[1] Bulut, E., AKÇACI, T., Endüstri 4.0 ve inovasyon göstergeleri kapsaminda türkiye analizi. ASSAM Uluslararası 

Hakemli Dergi, 4(7), 55-77, 2017. 

[2] Özsoylu, A. F., Endüstri 4.0. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 41-64, 2017. 

[3] Yıldız, A., Endüstri 4.0 ve Akıllı Fabrikalar. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), 546-556, 
2018. 

[4] Pamuk, N. S., Soysal, M., Yeni Sanayi Devrimi Endüstri 4.0 Üzerine Bir Inceleme. Verimlilik Dergisi, (1), 41-66, 
2018. 

[5] Kayar, A., Ayvaz, B., Öztürk, F., Akıllı Fabrikalar, Akıllı Üretim: Endüstri 4.0’a Genel Bakış. In International Eurasian 
Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech) (pp. 22-23), 2018. 

[6] Calp, M. H., Bahçekapılı, E., Berigel, M., Endüstri 4.0 Kapsamında Akıllı Fabrikaların İncelenmesi, 2019. 

 

400



 

 

Examining of Cloud-Based Application Development 
Architectures  

S. D. Turkmen1*, M. Ulas2 

1Department of Software Development, Hepsiburada, Istanbul, Sisli, Turkey 
2Department of Software Engineering, University of Firat, Elazig, Turkey 

Abstract 
Due to the rapid development of technology, application development processes, more efficient use of 
information technology resources, and the need for security and access to resources from anywhere, it 
has started to turn into cloud-based services. It has replaced traditional development methods, especially 
in large-scale enterprises, for many reasons such as easy management of services provided by cloud 
computing infrastructure, increased opportunities for collaboration, cost-effective sharing of system 
resources, scalability in storage and backup solutions, flexible solutions at the point of bandwidth 
needed, licensing costs. Today, with the flexibility in the infrastructure offered by cloud-based systems, 
application development processes can be carried out independently and uninterruptedly. In this study, 
cloud-based application development architectures will be examined and their differences with 
traditional solutions will be analyzed.  

Keywords: Application development, cloud computing, cloud architectures. 

Bulut Tabanlı Uygulama Geliştirme Mimarilerinin İncelenmesi 

Özet 
Teknolojinin hızlı gelişimi, uygulama geliştirme süreçlerindeki yeni ihtiyaçlar, bilişim teknolojisi 
kaynaklarının daha etkin kullanılabilmesi, güvenlik ve kaynaklara her yerden erişim ihtiyacı nedeni ile 
uygulama geliştirme süreçleri bulut tabanlı hizmetlere dönüşmeye başlamıştır. Bulut bilişim altyapısı ile 
verilen hizmetlerin kolay yönetilebilmesi, ortak çalışabilme imkanlarının artması, sistem kaynaklarının 
maliyet etkin şekilde paylaşılabilmesi, depolama ve yedekleme çözümlerindeki ölçeklenebilirlik, ihtiyaç 
duyulan bant genişliği noktasında esnek çözümler sunulabilmesi, lisanslama maliyetleri gibi birçok 
nedenden dolayı özellikle büyük ölçekli işletmelerde geleneksel geliştirme yöntemlerinin yerini bulut 
tabanlı uygulama geliştirme çözümleri almıştır. Günümüzde bulut tabanlı sistemlerin sunmuş olduğu 
altyapıdaki esneklik ile uygulama geliştirme süreçleri mekandan bağımsız şekilde kesintisiz bir şekilde 
yapılabilmektedir. Bu çalışmada bulut tabanlı uygulama geliştirme mimarileri incelenerek sunulan 
hizmetlerin geleneksel çözümler ile farklılıkları analiz edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Uygulama geliştirme, bulut bilişim, bulut mimarileri. 

1. GİRİŞ 
Günümüzde bilişim sistemlerinin etkin yönetilmesi, sunucu kaynaklarının (İşlemci, Disk vb.) ihtiyaca uygun 
olarak ölçeklenebilmesi, depolama ve yedekleme çözümlerinin kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, 
uygulama geliştirme süreçlerinin platform bağımsız şekilde yürütülebilmesi için bulut teknolojilerinden 
yararlanılmaktadır. Bulut teknolojilerinin temel amacı sanal sunucular üzerine kurulu hizmetleri ve sanal 
sunucuların kullandığı kaynakların verimli bir şekilde kullanımını sağlamak ve bulut sunucularına erişimin 

                                                   
* Corresponding author. Tel.: +90 424-237-0000. 
E-mail address: mustafaulas@firat.edu.tr (M. Ulas).  

401



IX. International Advanced Technologies Symposium                                                                          28-29 OCT 2021 

 

güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır [1]. Bu bağlamda bulut bilişim ABD Ulusal Standartlar ve 
Teknoloji Enstitüsü tarafından bilişim teknolojisi kaynaklarının etkin paylaşımı, ağ erişimi yönetiminin 
sağlanması, servisler ve uygulamaların minimum iş gücü ile kurgulanabilmesi için oluşturulmuş bir model 
olarak tanımlamaktadır [2]. Bulut teknolojileri kullanılarak başta donanımsal kaynaklar olmak üzere, 
sunucular üzerinde kurulu olan servisler, depolama alanları, yazılımlar, veritabanları için yapılan yatırımda 
büyük ölçüde düştüğü gibi platformlar üzerinden gerçekleştirilen iş akışları ve uygulama geliştirme gibi 
birçok süreçte çok daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir [3]. 

Bulut teknolojilerinin gelişimi ile birlikte sunulan teknolojilerin çeşitliği de artmaktadır. Bulut teknolojileri ile 
başta platform servisleri olmak üzere altyapı, yazılım, depolama ve yedekleme hizmetleri, sanallaştırma, arka 
uç hizmetler (back-end), ağ hizmetleri gibi hizmetler Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, 
Microsoft Azure Platform, IBM Cloud, SAP, Oracle WMware gibi birçok firma tarafından verilmektedir [4]. 
Bulut teknolojileri yukarıda bahsedilen hizmetlerin dışında bir bilgisayar ağının yönetilmesi için gerekli olan 
güvenlik duvarları, anahtarlama cihazları, güç kaynakları, yük dengeleme cihazları gibi ihtiyaçlara da çözüm 
olabilmektedir.  

Yazılım geliştirme süreçleri bulut teknolojilerinin en çok kullanıldığı alanların başında gelmektedir. Yazılım 
geliştirme yaşam döngüsünde olan planlama, analiz, tasarım, uygulama geliştirme, test ve bakım süreçleri ile 
birlikte operasyonel süreçlerin tamamına yakını uzaktan gerçekleştirilebilir hale gelmiştir [5]. Bu da yazılım 
geliştirme ve operasyonel (DevOps) süreçlerin bulut tabanlı hizmetlere dönüşmesine yol açmıştır. Bu 
çalışmada bulut tabanlı uygulama geliştirme mimarilerinden ve kullanılan yönetsel araçlardan bahsedilerek 
bulut tabanlı uygulama geliştirme mimarileri ile geleneksel uygulama geliştirme yöntemleri arasındaki 
farklılıklar ortaya konacaktır. 

2. BULUT BİLİŞİM MİMARİSİ 
Bulut bilişim kavramı ile birlikte bir işletmenin teknolojik altyapısını oluşturan donanım ve yazılım öğeleri 
ile birlikte kurumsal hafızanın oluştuğu verilerin depolanacağı birimler için yapılması gereken yatırım 
maliyetleri minimize edilmiştir. Bulut bilişim mimarilerinin kurulması maliyet etkin yaklaşım ile birlikte hız, 
esneklik, ölçeklenebilirlik, performans ve güvenlik gibi birçok avantajı beraberinde getirmiştir. Kurulan 
mimariye erişimin lokasyon bağımsız şekilde gerçekleşebilmesi ile ekiplerin uzak noktalardan birlikte 
çalışabilme olanağını doğurmuştur. Bulut bilişim mimari yapısı Şekil 1’de görülmektedir.  

 

 
Şekil 1. Bulut tabanlı uygulamalar [6] 

Bilişim altyapısında gerekli olan periyodik yapılandırmalar, güncelleştirme ya da yedekleme gibi ihtiyaçlar 
otomatize edilmiştir. Bulut tabanlı mimarilerin merkezi ya da dağıtık mimaride kurgulanabilme kabiliyetleri 
sayesinde operasyonel sürece uygun topolojilerin oluşturulmak kolaylaşmıştır. Bu sayede teknolojinin 
gelişimi ile birlikte doğan yeni ihtiyaçlar etkin bir şekilde çözümlenebilir hale gelmiştir.  

2.1. Bulut Bilişim Servisleri 
Bulut bilişim mimari yapısını geleneksel bilişim teknoloji servislerinden farklı olarak Hizmet Olarak Altyapı 
(IaaS), Hizmet Olarak Platform (PaaS), Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) olmak üzere üç bulut bilişim servisi 
oluşturmaktadır. Şekil 2’de geleneksel bilişim teknoloji servisleri ile bulut bilişim servislerinin 
karşılaştırılması gösterilmektedir.  
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Şekil 2. Bulut tabanlı uygulamalar [8] 

Geleneksel yapıda bilişim teknoloji altyapısında ihtiyaç duyulan ağ, depolama, sunucular, sanallaştırma, 
işletim sistemi, ara katman yazılımları, çalışma ortamları, veri ve uygulamaların tamamı kullanıcının 
yönetimindedir. Bu yaklaşımda ihtiyaç duyulan hizmete göre yatırımdan yapılandırmaya, yönetimden 
güvenliğe kadar tüm çözümlerin yerinde sunulması gerekmektedir. Bulut bilişim teknolojilerinde ise ihtiyaca 
uygun olarak mimari yapı esnek bir şekilde kurgulanabilmekte, altyapının önemli bir kısmı servis 
sağlayıcının görev, yetki ve sorumluluğunda, diğer kısmı ise kullanıcı yönetimindedir. Bu sayede kullanılan 
teknolojinin sevk ve idaresi hem maliyet etkin bir şekilde çözülmekte hem de son kullanıcının yetkileri 
kontrol altına alınabilmektedir. 

• Hizmet Olarak Altyapı (IaaS - Infrastructure as a Service): IaaS bulut teknolojilerindeki temel 
hizmetlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hizmet türünde servis sağlayıcı kullanıcılarına 
temel bilgi işlem altyapı hizmeti, ağ hizmeti, depolama hizmeti, sunucu ya da temel donanım 
hizmeti ve sanallaştırma hizmeti vermektedir. Bu sayede işletmelerin BT (Bilişim Teknolojileri) 
altyapı yatırımları minimize edilebilmektedir. IaaS çözümü uygulama geliştirme noktasından 
incelendiğinde ise web ve mobil yazılımların geliştirme ve test süreçlerinde, yüksek performansa 
dayalı hesaplama ya da analiz süreçlerinde kullanımının yaygın olduğu görülmektedir. 

• Hizmet Olarak Platform (PaaS - Platform as a Service): PaaS, bulut teknolojilerinde IaaS’ın 
sağladıklarının yanı sıra başta işletim sistemi olmak üzere ara katman yazılımları, talep edilen 
uygulamalar, bulut yönetim uygulamaları, çeşitli yazılım ve donanım çözümleri, depolama ve 
yedekleme çözümleri, uygulama geliştirme araçları, iş zekası uygulamaları, veritabanı yönetim 
sistemleri ve uçtan uca güvenlik çözümleri sunmaktadır. Bu bağlamda PaaS uygulama geliştirmek 
için gerekli tüm altyapıyı sunmaktadır. Paas, uygulama geliştirmenin yanında uygulamanın 
barındırılması, 7/24 kesintisiz hizmetin verilebilmesi, geliştirilen uygulamaya yönelik test 
ortamlarının oluşturulması, bakım süreçlerinin yönetilmesi gibi çözümler de sunarak yazılım yaşam 
döngüsünün tamamını kapsar.  

• Yazılım Olarak Altyapı (SaaS - Software as a Service): SaaS ise yukarıdaki hizmetlere ek olarak 
kullanıcılara sunulacak yazılım hizmetlerini kapsamaktadır. SaaS hizmeti kullanıcıların 
uygulamalara internet üzerinden erişimini ve kullanımını mümkün kılmaktadır. E-Posta hizmeti, 
çeşitli ofis uygulamaları, ortak takvim araçları, doküman yönetim sistemleri, belge yönetim 
sistemleri, ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) ya da CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) gibi 
yazılımları satın almadan kiralama modeli ile kullanımı SaaS’ın sunmuş olduğu çözümleri 
arasındadır. Hizmet kullandığın kadar ödeme yöntemi sunduğundan maliyet etkindir. Aynı 
zamanda uygulamaların platform bağımsız şekilde web ve mobil tabanlı cihazlar üzerinden 
erişiminin mümkün olması, sürekli olarak güncel versiyonlarının hizmete sunulması, uygulamalara 
ve içeriğe her yerden güvenli erişimin sağlanabilmesi SaaS hizmetlerinin avantajları arasında 
sayılabilir. 

2.2. Bulut Bilişim Dağıtım Modelleri 
Bulut bilişim kullanımının sunduğu avantajların yanında bilgi güvenliği, mahremiyet gibi taleplerden dolayı 
çekinceleri de beraberinde getirmektedir. Bu sorunları yok etmek için bulut bilişim teknolojileri farklı dağıtım 
modelleri ile kullanılmaktadır. Genel Bulut Çözümleri, Özel Bulut Çözümleri ve Hibrit Bulut Çözümleri 
olmak üzere üç ayrı kategoride bu modelleri incelemek mümkündür. 
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• Genel Bulut Modeli (Public Cloud Model): Genel bulut modelinde hizmeti veren servis sağlayıcı, 
altyapının oluşturulmasından yönetilmesine, sistem kaynaklarından ihtiyaç duyulan bant genişliğine 
kadar ki tüm süreçten sorumludur. Bulut sistemini kullanan kurum ya da kişiler ise hazır olan 
altyapının üzerine inşa edecekleri sistemden ve bu sistemin yönetilmesinden sorumlu olmaktadırlar. 
Genellikle büyük işletmeler özellikle uygulama geliştirme alanındaki süreçlerini genel bulut 
modellerinde kurgulamaktadır. Genel bulut modelinde son kullanıcılar lokasyon bağımsız bir 
şekilde internete bağlanabildikleri her platformdan bir web tarayıcısı yardımı ile 
bağlanabilmektedir. Genel bulut modeli ile özellikle kaynakların etkin kullanımı ve iş 
süreçlerindeki verimliliğin artışı hedeflenmiştir. 

• Özel Bulut Modeli (Private Cloud Model): Genel bulut modelinde kaynakların yönetimi servis 
sağlayıcıdadır ve bu bazı çekinceleri de beraberinde getirmektedir. Kritik bilginin olduğu iş 
süreçlerinde bu bilginin kurum dışındaki ve yönetimi üçüncü şahıslarda olan altyapılarda tutulması 
sakıncalı olabilmektedir. Nitekim ülkemizde de Resmi Gazetede yayımlanan genelge ile kamu 
kurum ve kuruluşlarının verilerini ve sistemlerini genel bulut hizmetlerinde saklamaları 
yasaklanmıştır. Kurum ya da kişilerin bulut sistemlerini kendi lokal ağları içerisinde oluşturmaları 
ve uçtan uca tüm hizmetin kendi kontrolünde olduğu sistemlere özel bulut modeli adı verilmektedir. 
Bu modelde ihtiyaç duyulan bilişim altyapısı, veri depolama ve yedekleme birimleri, sistem 
kaynakları üzerindeki yazılımsal yapılandırmalar, bakım ve destek süreçleri ile ilgili tüm akış, 
alınması gereken güvenlik önlemleri, sistem için yapılacak ek yatırımlar ve sistemin uçtan uca 
idame ettirilmesi kurum içinde kurumun kendi personelleri tarafından yapılmaktadır. Yine bu 
modelde de bulut sisteminin kullanıcıları sisteme bir web tarayıcısından yetkisi dahilindeki 
süreçlere erişebilmektedir. Bu tarz modeller özellikle büyük ölçekli işletmeler ve kamu kurumları 
tarafından tercih edilmektedir. Bu model genel bulut modeli ile kıyaslandığında yatırım 
maliyetlerinin kurum tarafından yapılacak olması ve kesintisiz hizmet için kurum bünyesinde 
ekipler kurulması gerekliliği dezavantajları olarak görülebilir. Ancak bilginin mahremiyeti ve kritik 
altyapılar noktasından incelendiğinde özel bulut modelinin avantajlarının ortaya çıktığı 
görülmektedir.  

• Melez Bulut Modeli (Hybrid Cloud Model): Melez bulut modeli adından da anlaşılacağı gibi 
genel ve özel bulut modellerinin ihtiyaçların analiz kapsamında bir kısmının özelde bir kısmının ise 
genel bulut modelinde kullanıldığı yapılardır. Kurum ya da kuruluşlar kritik altyapılarını kendi özel 
bulutlarında diğer hizmetlerini ise genel bulut sistemlerinde kurgulamaktadır. 

Yukarıda anlatılan bulut bilişim modelleri ile kurum ya da kuruluşun ihtiyacına göre iş modellerini modüler 
bir şekilde kurgulamak mümkün hale gelmektedir. Bu sayede kurumun bilişim altyapısından ihtiyaç duymuş 
olduğu performans, güvenilirlik, ölçeklenebilirlik, süreklilik, her yerden ve her platformdan erişim, birlikte 
çalışabilme, bakım - destek süreçleri ve maliyet konularında önemli avantajlar elde edilebilmektedir. Bu 
avantajların yanında sistemlere bağlanabilmek için internet erişiminin ihtiyaç olması, oluşabilecek güvenlik 
problemleri, gizlilik ve mahremiyet, bilişim sistemlerine ve verilere yetkisiz erişim riskleri ve yasal sorunları 
da bulut sistemlerinin dezavantajları olarak saymak mümkündür. 

2.3. Bulut Bilişimin Uygulama Geliştirme Alanındaki Kullanımı: 
Yazılım yaşam döngüsüne ait süreçlerin tamamını bulut tabanlı modeller üzerinden kurgulayabilmek 
mümkün hale gelmiştir. Bulut sistem altyapısı kurulduktan sonra yazılım yaşam döngüsündeki tüm süreçleri 
yürütebilecek birçok uygulama ile yönetebilmek mümkün hale gelmiştir. Bulut üzerinde geliştirilecek olan 
uygulamanın planlanması, ölçümleme, efor ve diğer analizlerin yapılabilmesi, uygulamaya ait ekran 
arayüzlerinin eskiz (mockup) çalışmalarının yapılabilmesi geliştirme süreçlerinin yürütülmesi, test 
süreçlerinin oluşturulması, test platformlarının ve ihtiyaç olan sistem kaynaklarının planlanabilmesi, bakım 
süreçlerinin projenin yaşam ömrü boyunca yönetilebilmesi süreçleri gerçekleştirilebilmektedir. Bu bağlamda 
bulut sistemleri üzerinde web ve mobil tabanlı uygulamalar geliştirmek, api ve sdk geliştirmek, geliştirilen 
uygulamalara ait versiyonlama ve yedekleme mimarilerini oluşturabilmek, ses ve video gibi yüksek bant 
genişliğine ve büyük depolama alanlarına ihtiyaç duyulan yapıları kurgulayabilmek, geliştirilecek olan 
uygulama için ihtiyaç olan yazılımların dağıtımının sağlanabilmesi, uygulamanın test edilmesi için ortamların 
oluşturulabilmesi büyük verinin analizi ve yapay zekaya dayalı tekniklerin oluşturulması, sistemlerin 
eğitilmesi mümkün olabilmektedir. 

3. BULUT TABANLI UYGULAMA GELİŞTİRME 
Bulut tabanlı uygulama geliştirme süreçlerini bulut tabanlı uygulama geliştirme hizmeti sunan platformlar ve 
bulut tabanlı uygulama geliştirme süreçlerinde kullanılan uygulamalar şeklinde incelemek mümkündür. 

404



Examining of Cloud-Based Application Development Architectures, S.D.Turkmen, M. Ulas 

3.1. Bulut Tabanlı Platformlar 
Google Drive, Microsoft One Drive, Amazon Drive, Apple iCloud, Dropbox, Yandex Disk, TTNET Bulut, 
Turkcell Bulut, SpiderOak, Tresoit vb gibi depolama ve yedekleme hizmeti veren birçok servis sağlayıcı 
olmasına rağmen uçtan uca bütünleşik bulut hizmeti veren servis sağlayıcı platform olarak karşımıza AWS 
(Amazon Web Servisleri), Microsoft Azure, Google Cloud, Huawei Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud, 
Alibaba Cloud, WMvare Cloud gibi büyük firmalar çıkmaktadır.  

Bulut hizmeti veren platformlar incelendiğinde ihtiyaca uygun olarak farklı hizmetler verdikleri 
görülmektedir. Buna göre bulut platformları; 

• Analiz, 
• Uygulama Entegrasyonları 
• İş Zekası Uygulamaları,  
• Blok Zinciri Uygulamaları, 
• Finansal Yönetim Uygulamaları, 
• Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka Uygulamaları, 
• Web ve Mobil Tabanlı Ön Yüz Geliştirme (Front-End) ve Arka Plan Geliştirmeler (Back-End), 
• Oyun Geliştirme Uygulamaları, 
• Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Endüstri 4.0 Tabanlı Uygulama Geliştirme, 
• Güvenlik Uygulamaları Geliştirme, 
• Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları Geliştirme, 
• Ses ve Video gibi Medyaları Kullanan Uygulamalar Geliştirme, 
• Müşteri İlişkileri Yönetimi, 
• Kuantum Teknolojileri, 
• Robotik Teknolojileri 
• Uydu Teknolojileri 

gibi birçok uygulama geliştirme ihtiyacı olan teknolojilere hazır altyapılar sundukları görülmektedir. 
Geliştirme yapacak kurum ya da kuruluşlar bu platformları kendi ölçeklerine uygun olarak kurgulayıp hemen 
kullanabilir hale gelmektedir. 

3.2. Bulut Tabanlı Uygulamalar 
Bulut sistemleri üzerinden uygulama geliştirme süreçleri incelendiğinde ekiplerin birlikte çalışması için 
gerekli olan yazılımsal altyapı çözümlerinden proje yönetim platformlarına, uygulamanın test edileceği test 
yazılımlarından geliştirilen uygulamanın versiyon takibini ve yedeklenme süreçlerini yönetebilecek versiyon 
takip platformlarına kadar birçok çözümün geliştirildiği görülmektedir. Şekil 3’te bulut tabanlı 
uygulamalardan bazıları görülmektedir.  

 
Şekil 3. Bulut tabanlı uygulamalar 

• Jira: Atlassian firması tarafından java dilinde geliştirilmiş web tabanlı proje yönetim yazılımıdır. 
Uygulama geliştirme ekipleri tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.  

• Git: Yaygın kullanılan bir kaynak yönetim ve versiyon kontrol platformudur. Uygulama geliştirme 
ekipleri tarafından sıklıkla kullanılan dağıtık mimari altyapısına sahip web tabanlı bir yönetim 
aracıdır. 

• Kubernetes: Geliştirilen uygulamaya yönelik olarak iş yüklerini ve hizmetlerin yönetimini 
sağlayan açık kaynak bir yazılımdır. 

• Monit: UNIX sistemlerin yönetiminde kullanılan açık kaynaklı bir yazılımdır.  
• Datadog: Bulut tabanlı sistemlerdeki sunucu kaynakları, veritabanı yükleri ve aktif hizmetlerin 

analizini yapabilen bir görüntüleme aracıdır. 
• WhiteSource: Güvenlik açıklarını analiz eden açık kaynaklı bir yazılımdır. Genellikle Microsoft 

Azure DevOps,  GitHub gibi platformlardaki analiz için kullanılmaktadır.  
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• Jenkins: Yedekleme ya da benzer takvime bağlanması gereken işleri otomatize eden bir 
platformdur. 

• Selenium: Geliştirilen uygulamanın testlerinin yapılması için kullanılan bir platformdur. Yazılım 
test uzmanları bu uygulama üzerinde geliştirdikleri fonksiyonlar ile uygulamanın testini kolaylıkla 
bulut üzerinden gerçekleştirebilmektedir. 

• Vagrant: İş akışı yada süreçlerinin oluşturulması ve yönetilmesi için kullanılmaktadır. 
• Trello: Atlassian firmasının bir ürünü olan Trello, proje ekiplerinin birlikte çalışabilmesine, Agile 

gibi yazılım geliştirme ve süreç yönetim modellerinin uygulanmasına ve proje ekibinin performans 
takibinin yapılmasa olanak sağlamaktadır. 

• Snort: Sisteme yapılabilecek saldırıların gerçek zamanlı tespitine yarayan bir görüntüleme 
yazılımıdır. 

• Splunk: Veri yönetiminin yapılması için kullanılan bir yazılımdır.  
• Nagios: Ağ ve altyapı yönetimi yazılımıdır. 
• Consul Nagios gibi ağın yapılandırılması için kullanılan bir araçtır. 
• Sumo: Basit bir log analiz yazılımıdır. 
• Docker: Dağıtık mimaride uygulamalar kurgulamak için kullanılan bir araçtır. 
• CFEngine: Geliştirilen uygulamaların en önemli yönetilmesi gereken konularından biriside 

konfigürasyon yönetimidir. Bu yazılım geliştirilen uygulamanın konfigürasyon yönetimini 
otomatize edebilmektedir. 

• Supervisor: UNIX tabanlı sistemlerde kullanılan süreç yönetim yazılımıdır. 

Yukarıda bahsi geçen uygulamalar bulut tabanlı mimarilerde sıklıkla tercih edilen uygulamalardır. Bu 
uygulamalar gibi birçok uygulama bulunmakla beraber her gün yenileri de eklenmektedir. 

4. SONUÇ 
Teknolojinin gelişimi, farklı lokasyonlarda bulunan proje ekiplerinin birlikte çalışma ihtiyacı ve bilişim 
altyapı yatırımlarındaki artan maliyet iş geliştirme, yönetme ve hizmete sunma süreçlerinin bulut tabanlı 
modellere dönüşmesine neden olmuştur. Gelişen teknoloji ile birlikte artan rekabet ve ihtiyaç olan hız bulut 
bilişim mimarilerinin kullanımını doğrudan tetikleyen etmenlerden biri olmuştur. Yine proje bazlı bilişim 
teknolojilerine olan ihtiyacın çeşitliliği, müşteri tarafındaki yeni doğan ihtiyaçlara adaptasyon, iş süreçlerinin 
ölçeklendirilebilmesi ve ölçümlenebilir olması, artan güvenlik ihtiyacına hızlı adaptasyon gibi sebeplerde 
bulut tabanlı mimarilere dönüşüm sürecini hızlandıran diğer etmenler olmuştur. Bu çalışmada özellikle 
uygulama geliştirme alanındaki bulut tabanlı çözümler incelenerek bu sistemlerin avantaj ve dezavantajları 
ortaya konmuştur.  
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Abstract 
With the widespread use of internet network and computer systems, it is seen that the crimes committed 
over these platforms have increased.  The Computer disks and USB sticks have an important place in the 
investigation of crimes committed through information systems. There are allocated and unallocated spaces 
on computer disks. The space occupied by the existing files on the disk is defined as the allocated space. 
Spaces that are not paired with any file are called unallocated space. Unallocated spaces generally contain 
data from previously deleted files. Therefore, the analysis of unallocated areas in terms of cyber crimes is 
extremely important. In this study, unallocated space analysis will be performed on the disks of a computer 
with Windows 10 operating system. In the study, various files will be created on the system first and then 
these files will be deleted by various methods. Then, the findings obtained by performing unallocated space 
analysis on the disk will be revealed. 

Keywords: Digital Forensic, Unallocated Space Analysis, Computer Forensic, Digital Evidence, 
Cybercrimes 

Siber Olaylara Müdahalede Tahsis Edilmemiş Alanların Analizi 

Özet 
İnternet ağı ve bilgisayar sistemlerinin kullanımının yaygınlaşması ile birlikte bu platformlar üzerinden 
işlenen suçlarında arttığı görülmektedir. Bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçların araştırılmasında 
bilgisayar diskleri ve USB bellekler önemli bir yer tutmaktadır. Bilgisayar disklerinde ayrılmış ve 
ayrılmamış alanlar bulunmaktadır. Disk üzerinde bulunan mevcut dosyaların kapladığı alan ayrılmış 
(tahsisli) alan olarak tanımlanmaktadır. Herhangi bir dosya ile eşleştirilmemiş alanlara ise ayrılmamış 
alan adı verilmektedir. Ayrılmamış alanlar genel olarak önceden silinmiş dosyalara ait veriler 
barındırmaktadır. Bu yüzden ayrılmamış alanların bilişim suçları açısından analizi son derece önemlidir. 
Bu çalışmada Windows 10 işletim sistemi yüklü bir bilgisayara ait diskler üzerinde ayrılmamış alan analizi 
gerçekleştirilecektir. Çalışmada öncelikle sistem üzerinde çeşitli dosyalar oluşturulacak sonrasında ise bu 
dosyalar çeşitli yöntemler ile silinecektir. Sonra disk üzerinde ayrılmamış alan analizi yapılarak elde edilen 
bulgular ortaya konacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Adli Bilişim, Ayrılmamış Alan Analizi, Elektronik Deliller, Siber Suçlar. 

1. GİRİŞ 
Günümüzde hayatın her evresinde yer alan dijital cihazlar yaygın kullanımlarının sonucu olarak bazen suçun 
konusu bazen de aracısı olabilmektedir. Dolayısı ile günümüzde bir suçun aydınlatılmasında dijital 
materyallerden bilgi elde edilmesi son derece önemli hale gelmiştir. Dijital materyallerden elde edilen bilgiler 
ile suça ve suçluya ulaşılması kolaylaşmıştır. Dijital materyalin belleği üzerinde “ayrılmış” ve “ayrılmamış” 
alanlar ve bu alanlarda var olan veriler vardır. “ayrılmış” alan üzerinde yer alana veriler disk üzerinde bulunan 
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ve özel bir çaba gerektirmeden okunabilen veriler olduğundan bu verilere erişmek ve incelemek son derece 
kolaydır. “ayrılmamış” alan üzerinde yer alan verilerin ise incelenmesi daha zordur. Bellek üzerinde yeni 
dosyaların depolanabileceği alanlar olan “ayrılmamış alan” aslında daha önceden verilerin bulunduğu alandır. 
Bellek üzerinde bir dosya ile ilgili işlem yaptığımızda bu kaydı hangi alana yazdığının bilgisi işletim sistemine 
bildirilmektedir. İşletim sistemi dosyanın hangi sektörde başladığını ve hangi sektörde yer aldığı gibi bilgileri 
bilir ve o dosya ile ilgili işlem yapılmak istendiğinde bu sektörlerden veriyi çağırmaktadır. Bellek üzerindeki 
veri silindiğinde verinin disk üzerinde yer aldığı sektörler silinmemekte, işletim sistemine bildirilen verinin 
bulunduğu adresler silinmiş olmaktadır. İşte veri yolu silinmiş ancak verinin kendisinin disk üzerinde halen 
mevcut olduğu sektörlerin tamamı için “ayrılmamış alan” “unallocated space” tanımı kullanılmaktadır. Yapılan 
dijital cihaz incelemelerinde bu alanlarda yer alan verilere bazen hiç bakılmamakta bazen ise bu alandaki veriler 
anlamlandırılamamaktadır. Disk incelemelerinde kullanılan programların birçoğu bu alanları tanımlayamadığı 
gibi bazı programlar da bu alandan elde edilen verileri anlamlı hale getirememektedir. Siber olaylara 
müdahalede disklerin içerisinden veri kurtarmak son derece önemlidir. Kurtarılabilen verilerin 
anlamlandırılmasının en sağlıklı yapıldığı bölümlerden birisi de unallocated alanlardır. Literatürde bu konu ile 
ilgili yapılmış farklı çalışmaların olduğu görülmektedir. Yapılan literatür taraması aşağıda verilmektedir. 

Richard ve ark. [1], Scalpel adında bir program önererek yüksek performanslı bir çoklu dosya sistemi oymacısı 
oluşturmuştur. Scalpel’in temel amacı HDD analizi alanındaki performans sorununu çözmektir. Geliştirilmiş 
dosya oymacısı Scalpel, önce tüm üstbilgileri ve altbilgileri dizine ekler, ardından bellekte depolanan bu dizin 
içindeki olası eşleşmeleri arar. Bu yöntem sabit sürücüyü tekrar tekrar aramaktan çok daha hızlı bir yöntemdir. 
Ek olarak, yazılım ayrıca geliştirilmiş bellekten belleğe kopyalama işlemlerinin yanı sıra daha hızlı bayt yazma 
performansına da sahiptir. Bu iyileştirmeler, Scalpel'i çok daha verimli bir dosya oyma aracı haline getirir.  

Gruhn [2], Kötü niyetli sabit disk belleniminin adli veri toplamaya yönelik oluşturduğu sorun hakkında Western 
Digital WD3200AAKX model serisini (16 farklı sürücü) derinlemesine analiz etmiş ve belirli sabit disklerin 
EEPROM'larında son teknoloji ürünü bootkit'leri tespit etmiştir. Analizi toplam 23 farklı sabit diskte (16 HDD 
ve 7 SSD) gerçekleştirmiş ve nasıl yapılacağına dair teorik bir model önermiştir. Ayrıca çeşitli hata ayıklama 
arabirimlerinin ana hatları da gösterilmiştir. JTAG veya UART alanlarında çalışan özel komutlarla SATA 
disklerdeki erişilemeyen verilere canlı analizde erişmenin yöntemi gösterilmiştir. 

Jeong ve Lee [3], çeşitli depolama aygıtlarını izlemek için yeni bir adli imza tanımı önermekte ve bilinen 
yapıları bu tanımla gözden geçirmektedir. Onların çalışmasında UEFI ürün yazılımı görüntüsünde depolanan 
ve işletim sisteminden bağımsız olarak tanımlanamayan yapıları tanımlamaktadır. Ayrıca depolama türüne göre 
adli imza kullanan depolama aygıtlarını izlemek için de bir metodoloji geliştirmektedir. 

Savoldi ve ark. [4], disk wipe etme işlemleri üzerine yeni bir analiz yöntemi önermiştir. Önerdikleri analiz 
yönteminde hem rastgele hem de periyodik verilerle dolu disk üzerindeki silinmiş alanların tespitine izin veren 
etkili bir istatistiksel teknik sunulmuştur ve tekniğin performansı ile kullanılabilirliği tartışılmıştır.   

Bhat ve Wani [5], B-tree dosya sisteminin adli açıdan önemli yapılarını tanımlamıştır. Dosya dizin işlemleri 
sırasında düğüm dengeleme nedeniyle meydana gelen değişikleri analiz eder ve gözlemlenen dosya sistemi 
durum değişikliğine dayalı bir kanıt çıkarma prosedürü önerir. Yöntemlerini elde ettiği bulgular yeni bir B-tree 
dosya sisteminde adli kanıt elde etmenin zor olduğunu, dosya sistemi yaşlandıkça kanıt çıkarma olasılığının 
arttığını, dahili düğümlerin en zengin adli veri kaynağı olduğunu, kanıt çıkarma derecesinin düğümlere bağlı 
olduğunu göstermiştir. 

Dawson ve Akinbi [6], IOT cihazların adli analizi için bir yöntem önermişlerdir. Geleneksel adli analiz araçları 
IOT cihazlar için yetersiz kalmaktadır. IOT cihazların kapsamlı analizini gerçekleştirmek için bir akıllı saat ve 
bir android telefon kullanılarak veriler elde edilmiştir. Bluetooth olay günlükleri analiz edilerek adli değere 
sahip deliller değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra bulut uygulamaları ve IOT cihazlar için ilgili veri kodunu 
çözebilen adli yazılım araçlarının kullanabileceği prosedürü önermiştir. 

Yapılan literatür araştırmasından da görüldüğü gibi “Ayrılmamış alan” üzerinde yer alan verilerin siber olaylara 
müdahale aşamasında önemli etkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada “ayrılmamış alan” üzerinden veri 
kurtarma yapılarak, verilerin anlamlı hale dönüştürülmesi ile ilgili bir uygulama yapılarak sonuçları ortaya 
konulmuştur. 

2. MATERYAL VE METOT 
Siber saldırılar sonrasında gerçekleşen saldırının fail/faillerinin bulunabilmesi için saldırıya uğrayan cihazın 
incelenmesi ve bu cihazdan bir saldırı izi tespiti yapılması gerekmektedir. İnternet üzerinde birçok hack 
forumunda hack bilgilerinin yanı sıra anti forensic bilgilerinin de verildiği görülmektedir. Bu bilgiler 
saldırganlar için son derece önemlidir çünkü saldırı sonrası bıraktığı izleri temizlemesi yakalanmamasını 
sağlamaktadır. Özellikle son dönemlerde uzak masaüstü bağlantısı açık cihazların kullanıcı hesaplarına brute 
force (kaba kuvvet saldırısı) atak yapılarak bilgisayar ve sunuculara uzaktan erişim sağlanmaktadır. Uzak 
erişim sonrasında saldırgan bilgisayar/sunucu üzerinde istediği işlemleri yaptıktan sonra kendi bağlantısına 
ilişkin izleri silerek bağlantısını sonlandırmaktadır. Log kayıtları silindiğinden Windows log kayıtlarında 
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saldırganın bağlandığı zaman dilimine ait kayıt bulunmamakta ve dolayısıyla yapılan saldırının faili tespit 
edilememektedir. Bu çalışmada VirtualBox programı üzerinde Windows 10 işletim sistemli bir sanal makine 
oluşturulacak, daha sonra başka bir bilgisayar üzerinden bu makineye yetkisiz uzak masaüstü bağlantısı 
gerçekleştirilecektir. Sonrasında bu uzak masaüstü bağlantısına ait izler saldırgan bilgisayar tarafından 
Windows 10 işletim sistemi üzerinden silinecek ve uzak masaüstü bağlantısı kesilecektir. Uzak masaüstü 
bağlantısı kurulan ve bu bağlantıya ait log kayıtları silinen Windows 10 işletim sistemli sanal makine üzerinde 
bu silinen kayıtlara yönelik elde etme çalışmaları gerçekleştirilecek, unallocated alan üzerinde bu silinmiş 
verilere ilişkin bilgiler elde edilmeye çalışılacaktır. Hazırlanan sanal makineye ait görüntü Şekil 1’de yer 
almaktadır. 

İlk olarak VirtualBox programı üzerinden Windows 10 işletim sistemi yüklenerek bir adet sanal makine 
oluşturulmuştur. 

Windows 10 işletim sistemi yüklenilen sanal makineye, 178.244.60.223 uzantılı IP adresini kullanan başka bir 
bilgisayardan uzak masaüstü bağlantısı sağlanacak sistem üzerinde bazı değişiklikler gerçekleştirilecek olup 
işletim sistemi sıfırlanacaktır (formatlanacaktır). Sonrasında işletim sisteminin yüklü olduğu sanal disk FTK 
7.0 inceleme yazılımıyla indekslenerek IP adresinin tespitine yönelik inceleme işlemleri gerçekleştirilecektir. 

 
Şekil 1. Sanal makineye Windows 10 işletim sisteminin kurulması 

Bu çalışmada öncelikle VirtualBox 6.0 programı üzerinde Microsoft Windows 10 İşletim Sistemine sahip bir 
sanal makine oluşturulmuştur. Oluşturulan sistem 2 bölüme sahip olup bunlardan ikinci bölüm sistemimizin 
kurulu olduğu alandır. Bu alanda kurulu olan işletim sistemine, başka bir ağa bağlı bilgisayar üzerinden uzak 
masaüstü bağlantısı kurularak sistem üzerinde bazı değişiklikler yapılacaktır. Sonrasında işletim sistemi 
sıfırlanarak, oluşturduğumuz sanal makineye ait “Windows 10.vmdk” uzantılı dosya, FTK 7.0 programı 
aracılığıyla indeksleme işlemine tabi tutulacaktır. İndeksleme işlemi sorasında uzak masaüstü bağlantısına ait 
silinen kayıtların elde edilmesine yönelik bazı prosedürler izlenerek yetkisiz erişim yapan IP bilgisinin tespitine 
çalışılacaktır. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 
Yöntem metodoloji bölümünde belirtilen senaryoya uygun olarak unallocated alanların analizi için öncelikle 
178.244.60.223 IP adresini kullanan bilgisayar üzerinden deney için oluşturulan sanal makineye uzak masaüstü 
bağlantısı gerçekleştirilmiştir. Bu bağlantı gerçekleştirilmesinin ardından sanal makine Windows 10 işletim 
sisteminin özelliği olan sıfırlama seçeneği ile başlangıç haline dönüştürülmüştür. Sonrasında Windows 10 
işletim sistemi kurulu olan “Windows 10.vmdk” sanal disk uzantısının adli inceleme programına verilerek 
bahse konu disk alanı üzerinde belirlenen inceleme işlemleri başlatılmıştır. Aşağıda bu disk alanına yönelik ne 
tür inceleme işlemleri gerçekleştirileceği maddeler halinde verilmiştir. 

“Windows 10.vmdk” sanal diskine unallocated alanların analizi için FTK 7.0 inceleme yazılımı kullanılarak; 

• Hash hesaplama işlemi, 

• Veri kazıma işlemi, 

• İndeksleme işlemi, 

• Meta bilgisi kazıma işlemi, 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 2’de kanıt işleme modülünde seçili işlemler gösterilmektedir. Kanıt işleme 
modülündeki seçimlerden sonra “Windows 10.vmdk” sanal diski FTK 7.0 inceleme yazılımına eklenerek seçili 
işlemler başlatılmıştır. Şekil 3’te gerçekleştirilen işlem ile ilgili hesaplanan MD5 ve SHA1 hash değerleri 
gösterilmektedir. 
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Şekil 2. FTK 7.0 inceleme yazılımına ait kanıt işleme modülü 

 
Şekil 3. Sanal diske ait hash değerleri 

Sanal makineye uzaktan erişim yapıldığına dair şüphe üzerine yapılan incelemede, sanal makinenin inceleme 
yazılımı ile indeksleme işlemleri gerçekleştirilmiş, yapılan indeksleme üzerinde bağlantının yapılıp 
yapılmadığının tespiti disk üzerinden elde edilecek IP bilgisi ile mümkün olacaktır. Bu sebeple disk indeksi 
üzerinde IP adresi izlerini analiz edebilmek için Canlı Arama modülünde IP adreslerinin tespitine yönelik 
olarak hazırlanmış olan \<[1-2]?[0-9]?[0-9]\.[1-2]?[0-9]?[0-9]\.[1-2]?[0-9]?[0-9]\.[1-2]?[0-9]?[0-9]\> grep 
kullanılmıştır. Bu sayede disk üzerinde IP formatına benzer tüm içerik aranarak analiz yapılması mümkün 
olabilmektedir. Şekil 4’te FTK 7.0 yazılımının canlı arama modülüne grep ekleme işlemi görülmektedir. 

 
Şekil 4. Canlı arama modülüne IP adresi tespitine yönelik uygun grepin eklenmesi 

Verilen grep ile yapılan canlı arama ile toplam 93591 dosyada 9392 sonuç gelmiştir. Şekil 5’te arama sonuçları 
görülmektedir. 

 
Şekil 5. Canlı arama sonucu gelen IP adresleri 

Bulunan 9392 sonucun analizi için filtreler kullanılarak bağlantı verisinin yer alabileceği dosyalar 
ayrıştırılmıştır. Kalan sonuçlar üzerinde yapılan analizler sonucunda “unallocated space” alanında uzak 
masaüstü bağlantısı ile oluşmuş event.log kaydına dair bir içeriğin olduğu ve bu içerikte 178.244.60.223 
uzantılı IP adresinin yer aldığı tespit edilmiştir. Unallocated Space alanından gelen IP Tespiti Şekil 6’da 
görülmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi unallocated alanın hex analizinde 178.244.60.223 nolu IP adresinin 
3389 kaynak portunu kullandığı tespit edilmiştir. 
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Şekil 6. Unallocated space alanından gelen IP tespiti 

4. SONUÇ 
Bu çalışmada VirtualBox programı üzerinde Windows 10 işletim sistemli bir sanal makine oluşturulmuş, daha 
sonra başka bir bilgisayar üzerinden bu makineye yetkisiz uzak masaüstü bağlantısı gerçekleştirilmiştir. 
Sonrasında Windows 10 işletim sistemi sıfırlama işlemi gerçekleştirilerek üzerindeki tüm verilerin silinmesi 
sağlanmıştır. Böylece sadece saldırıya ait log kayıtları değil işletim sistemi üzerinde yer alan tüm veriler 
silinmiştir. Bir siber saldırı senaryosu olan bu durumun ardından yapılan bu bağlantının kim/kimler tarafından 
yapıldığının tespiti için elde edilmesi gereken sonuç, bu bağlantıyı gerçekleştiren IP bilgisinin tespit 
edilmesidir. Uzak masaüstü bağlantısı kurulan ve bu bağlantıya ait log kayıtları silinen Windows 10 işletim 
sistemli sanal makine üzerinde bu silinen kayıtların elde edilebilmesi için sanal makinenin yüklü olduğu disk 
alanını adli inceleme yazılımı olan FTK 7.0 üzerinde tanımlanmaktadır. Sonrasında adli inceleme yazılımına 
ne tür işlemler gerçekleştirmesi gerektiğinin girişlerini yaparak işlemler başlatılmaktadır. Daha önceden 
kullanılmış, başka veriler için tahsis edilmiş ancak sonradan silinerek farklı bir veri için henüz tahsis edilmemiş 
alanlar olan unallocated alanların içerisinden elde edeceğimiz veriler bu tür saldırıların sonrasında yapılacak 
incelemelerde hayati önem taşımaktadır. Çalışmada da görüldüğü üzere bu alanlar üzerinden elde edilen veri 
ile saldırının faili tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen senaryonun haricinde, doküman dosyaları, uygulamalar, ses 
ve görüntü dosyaları, geçmiş arama ve gezinti kayıtları, sistem değişikliği kayıtlar vb. birçok konuda 
unallocated alan üzerinden incelemeye yönelik önemli ve hayati bulgular elde etmemiz mümkündür. Gerek adli 
bilişim alanında gerekse de siber güvenlik alanında bu alandan elde edilecek veriler son derece önemlidir. 

Unallocated alanların analizinde elde edilen verinin anlamlandırılamaması sonuca ulaşmakta ciddi bir zaman 
kaybına yol açmaktadır. Çalışmada da görüldüğü üzere arama sonucu binlerce dosya elde edilmiş, çeşitli 
filtrelemeler yapılmasına rağmen birçok dosyanın manuel olarak incelenmesi ile sonuca ulaşılmıştır. Bu 
alanlardan gelen verilerin hayati önem taşıdığı yapılan çalışmalarla ortaya konulmakta ve bu alandaki verilerin 
daha anlamlı hale dönüştürülmesini sağlayacak yazılımların geliştirilmesine ışık tutacağı düşünülmektedir. 
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Abstract 
Mobile devices that have emerged with technological developments play an active role in every moment of 
life. Today, it is possible to host all kinds of data on personal mobile devices used by almost every age 
group. It is known that there is information such as health and daily activity data [1], shopping habits, 
usage statistics, as well as data in the form of instant messaging and audio-video conversations over mobile 
applications. All these personal data are sometimes used to determine shopping habits and to publish 
advertisements suitable for these habits, and sometimes collect information for intelligence purposes. In 
addition to these processes, these data are also of great importance in illuminating a crime. The widespread 
use of mobile chat applications, the inadequacy of states in detecting communication with existing systems 
and illuminating crimes necessitate the examination of mobile devices. Some difficulties arise in these 
studies. The inspection software used partially overcomes these difficulties, but cannot bring any data in 
cases where it cannot be overcome and identified. In this study, the traces left by Android-based mobile 
devices on the Google Play market will be analyzed and the findings will be revealed. 

Keywords: Mobile forensic, mobile application, Google Play store, digital evidence, cybercrimes 

Google Play Marketten İndirilen Mobil Uygulamaların Adli 
Analizi 

Özet 
Teknolojik gelişmeler ile birlikte ortaya çıkan mobil cihazlar hayatın her anında etkin rol oynamaktadır. 
Günümüzde neredeyse her yaş grubu tarafından kullanılmakta olan kişisel mobil cihazlarda her türlü 
verinin barındırılması mümkün olabilmektedir. Sağlık ve günlük aktivite verileri [1], alışveriş 
alışkanlıkları, kullanım istatistikleri gibi bilgiler ile birlikte mobil uygulamalar üzerinden gerçekleşen anlık 
mesajlaşmalar, sesli görüntülü konuşmalar şeklinde verilerin de bulunduğu bilinmektedir. Tüm bu kişisel 
veriler bazen alışveriş alışkanlıklarının belirlenmesi ve bu alışkanlıklara uygun reklamların 
yayınlanmasında bazen istihbarat amaçlı bilgi toplanmasında kullanılmaktadır. Bu süreçlerin yanı sıra bu 
veriler bir suçun aydınlatılmasında da büyük önem arz etmektedir. Mobil sohbet uygulamalarının yaygın 
kullanımı, devletlerin mevcut sistemler ile iletişim tespiti ve suçun aydınlatması konularında yetersiz 
kalması mobil cihazların incelenmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Bu incelemelerde ise ortaya birtakım 
zorluklar çıkmaktadır. Kullanılan inceleme yazılımları bu zorlukları kısmen aşmakta fakat aşamadığı ve 
tanımlayamadığı durumlarda herhangi bir veri getirememektedir. Bu çalışmada android tabanlı mobil 
cihazların Google Play market üzerinde bıraktığı izler analiz edilerek elde edilen bulgular ortaya 
konacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mobil adli bilişim, mobil uygulamalar, Google Play market, elektronik deliller, siber 
suçlar 

412



IX. International Advanced Technologies Symposium                                                          28-29 OCT 2021 

 

1. GİRİŞ 
Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi sonucu olarak kişiselleşen teknolojik araçların yaygınlaşması suç ile 
ilgili maddi delillerin tespitinde adli makamları oldukça zorlamaktadır. Özellikle mobil cihazlar ve bu cihazlara 
ait mobil uygulamalar gerek geliştirilme metodları (güvenlik tedbirleri, şifreleme algoritmaları ve uçtan uca 
şifreleme) gerek sunucularının başka ülkelerde bulunması açısından mobil cihaza erişim yapmadan bilgi elde 
etmeyi neredeyse imkânsız hale getirmektedir. Maddi delil elde edebilmek amacıyla mobil cihaz ile ilgili adli 
makamlar tarafından verilen inceleme kararına istinaden analizler yapılmaktadır. Bu incelemelerde ise ortaya 
birtakım zorluklar çıkmaktadır. Mobil cihaz uygulamalarının başka bir uygulama gibi gösterilmesi, 
şifrelenmesi, veri tabanlarının şifrelenmesi ya da cihazların sıfırlanması gibi birçok durum söz konusu olmakta 
ve bu adli incelemelerde sorun teşkil etmektedir. Kullanılan popüler inceleme yazılımları bu zorlukları kısmen 
aşmakta fakat aşamadığı ve tanımlayamadığı durumlarda herhangi bir veri getirememektedir. Böyle bir 
inceleme sonucunda var olan inceleme yazılımları tarafından yapılan incelemeler eksik kalmakta ve soruşturma 
konusuna hiçbir fayda sağlamamaktadır[4] . 

Günümüzde mobil cihazlarda en çok android işletim sisteminin kullanıldığı görülmekle beraber kullanıcılar 
tarafından mobil uygulamaların sıklıkla Google Play Store isimli uygulama marketi üzerinden indirip 
yüklenildiği bilinmektedir [5].  Bu çalışmada Google Play Store uygulama marketine ait Library.db ve 
Library.db-journal isimli iki önemli veri tabanı dosyası üzerinde durulmuştur. Bu veri tabanı dosyaları Android 
işletim sisteminde userdata (ExtX)/Root/data/com.android.vending/databases/ uzantısında yer almaktadır. 
Library.db dosyası, kullanıcıların tanımlamış oldukları e-posta hesabı ile mobil cihazlarına yükledikleri 
uygulama bilgilerini barındırmaktadır.  Böylelikle kullanıcılar, yeni bir mobil cihaza hesaplarını 
tanımladıklarında daha önceden hangi uygulamaları yüklediklerini görebilmekte ve tekrardan yükleme 
kolaylığı sağlanmaktadır. Eğer kullanıcılar e-posta hesaplarına var olan diğer e-posta hesaplarını da 
bağlamışlarsa ya da Google Aile Hesabına diğer aile bireylerinin e-posta hesapları tanımlanmışsa bu e-posta 
hesapları ile indirilmiş olan uygulama bilgileri de Library-db-journal veri tabanı dosyasında yer almaktadır. Bu 
çalışma ile Google Play Store uygulama marketi üzerinden indirilen uygulamaların tespitine yönelik olarak 
Library.db ve Library.db-journal veri tabanı dosyaları üzerinden hangi bilgilerin elde edilebileceği 
gösterilmektedir. Son zamanlarda özellikle suç örgütleri tarafından kullanıldığı bilinen uygulamaların, yine suç 
örgütlerinden ele geçirilen mobil cihazlara yüklenilip yüklenilmediğine yönelik tespitlerin 
gerçekleştirilmesinde bu çalışma yol gösterici olacaktır. 

2. MATERYAL VE METOT 
Google Play Store uygulama marketi üzerinden indirilmiş uygulamaların tespitine yönelik olarak Android 6.0 
işletim sisteminin yüklü olduğu LG marka G4 (H815) model cep telefonu kullanılmıştır. Yapılan ilk çalışmada; 
cep telefonu fabrika ayarlarına döndürülmüş, sonra kullanıcı e-posta hesabı tanımlanmadan LG marka cep 
telefonunun UFED 4PC yazılımının 7.18.0.197 sürümü ile imajı alınmıştır. İkinci çalışmada ise fabrika 
ayarlarına döndürülmüş cep telefonuna “adlibilisimdeneme@gmail.com” e-posta hesabı tanımlanmış ve tekrar 
imajı alınmıştır. Alınan imajlar UFED Physical Analyzer yazılımının 7.17.1.1 sürümü ile açılmış olup ekran 
görüntüsü Şekil 1’de sunulmuştur.   

  
Şekil 1. LG H815 Model cep telefonuna ait imajın UFED Physical Analyzer yazılımıyla açılması 

 

413



Forensic Analysis of Mobile Apps Downloaded on Google Play Store, S.Erdemir, I.Gunduzgil, A. Bayaci 

Yapılan ilk çalışmada; E-posta hesabı tanımlanmamış cep telefonu imajı UFED Physical Analyzer yazılımı ile 
açılmış, Google Play Store uygulama marketine ait userdata(ExtX)/Root/data/com.android.vending/databases/ 
uzantısında yer alan Library.db isimli veri tabanı dosyası dışarı aktarılmıştır. Dışarı aktarılan Library.db veri 
tabanı dosyasına ait bilgilerin yer aldığı ekran görüntüsü Şekil 2’de sunulmuştur.   

 
Şekil 2. Fabrika ayarlarına döndürülmüş olan mobil cihazdaki Library.db dosyasına ait özellikler 

 

E-posta hesabı tanımlanmamış cep telefonu imajından, Google Play Store uygulama marketine ait 
userdata(ExtX)/Root/data/com.android.vending/databases/ uzantısında yer alan Library.db-journal isimli veri 
tabanı dosyası da dışarı aktarılmıştır. Dışarı aktarılan Library.db veri tabanı dosyasına ait bilgilerin yer aldığı 
ekran görüntüsü Şekil 3’te sunulmuştur.  

 
Şekil 3. Fabrika ayarlarına döndürülmüş olan mobil Cihazdaki Library.db-journal dosyasına ait özellikler 

 

Yapılan ikinci çalışmada; cep telefonuna “adlibilisimdeneme@gmail.com” e-posta hesabı tanımlandıktan sonra 
alınan imajı UFED Physical Analyzer yazılımı ile açılmış, Google Play Store uygulama marketine ait 
userdata(ExtX)/Root/data/com.android.vending/databases/ uzantısında yer alan Library.db isimli veri tabanı 
dosyası dışarı çıkartılmıştır. Dışarı aktarılan Library.db veri tabanı dosyasına ait bilgilerin yer aldığı ekran 
görüntüsü Şekil 4’te sunulmuştur. 

 
Şekil 4. E-posta hesabı tanımlandıktan sonra mobil cihazdaki Library.db dosyasına ait özellikler 

E-posta hesabı tanımlı cep telefonu imajından, Google Play Store uygulama marketine ait 
userdata(ExtX)/Root/data/com.android.vending/databases/ uzantısında yer alan Library.db-journal isimli veri 
tabanı dosyası da dışarı aktarılmıştır. Dışarı aktarılan Library.db veri tabanı dosyasına ait bilgilerin yer aldığı 
ekran görüntüsü Şekil 5’te sunulmuştur. 
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Şekil 5. E-posta hesabı tanımlandıktan sonra mobil cihazdaki Library.db-journal dosyasına ait özellikler 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 
Google Play Store uygulama marketinden indirilen uygulamaların tespit edilmesine yönelik olarak yapılan ilk 
çalışmada; fabrika ayarlarına döndürülmüş ve e-posta hesabı tanımlanmamış LG marka G4 model cep 
telefonuna ait imajdan dışarı aktarılan Libary.db veri tabanı dosyası DB Browser for SQLite yazılımı 
aracılığıyla incelenmiştir [3]. İnceleme neticesinde; veri tabanı dosyası içeriğinde hiçbir uygulama bilgisinin 
yer almadığı, veri tabanı tablosunun boş olduğu görülmüş olup Şekil 6’da gösterilmiştir.   

 
Şekil 6. Fabrika ayarlarına döndürülmüş olan mobil cihazdaki Library.db dosyası 

 

Yine fabrika ayarlarına döndürülmüş ve e-posta hesabı tanımlanmamış LG marka G4 model cep telefonuna ait 
imajdan dışarı aktarılan Libary.db-journal veri tabanı dosyası SQLite Forensic Explorer yazılımı aracılığıyla 
incelenmiştir. İnceleme neticesinde; veri tabanı dosyası içeriğinde hiçbir uygulama bilgisinin yer almadığı, veri 
tabanı tablosunun boş olduğu görülmüş olup Şekil 7’de gösterilmiştir.   

 
Şekil 7. Fabrika ayarlarına döndürülmüş olan mobil cihazdaki Library.db-journal dosyası 

 

Yapılan ikinci çalışmada; e-posta hesabı tanımlamış LG marka H815 model cep telefonuna ait imaj UFED 
Physical Analyzer yazılımı ile açılmıştır. Açılan imaj içeriğinden dışarı aktarılan Libary.db veri tabanı dosyası 
DB Browser for SQLite yazılımı aracılığıyla incelenmiştir. İnceleme neticesinde; cep telefonuna tanımlanan e-
posta hesabı ile bu zamana kadar indirilmiş olan uygulamalara dair bilgilerin olduğu görülmüştür. Library-db 
veri tabanı dosyasına ait tabloda uygulamaları indiren e-posta hesabı, uygulamaların paket uzantıları ve satın 
alma zamanı bilgilerinin yer aldığı görülmekte olup Şekil 8’de gösterilmiştir. 
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Şekil 8. E-posta hesabı tanımlamış olan mobil cihazdaki Library.db dosyası 

 

Yine e-posta hesabı tanımlamış LG marka H815 model cep telefonuna ait imajdan Libary.db-journal veri tabanı 
dosyası SQlite Forensic Explorer yazılımı aracılığıyla incelenmiştir. İnceleme neticesinde; cep telefonuna 
tanımlanan e-posta hesabı ile bu zamana kadar indirilmiş olan uygulamalara dair bilgilerin olduğu görülmüştür. 
Library-db-journal veri tabanı dosyasına ait tabloda uygulamaları indiren e-posta hesabı ve uygulamaların paket 
uzantıları bilgilerinin yer aldığı görülmekte olup Şekil 9’da gösterilmiştir. 

 
Şekil 9. E-posta hesabı tanımlamış olan mobil cihazdaki Library.db-journal dosyası  

4. SONUÇ 
Mobil sohbet uygulamalarının yaygın kullanımı, ülkelerin mevcut sistemler ile iletişim tespiti ve suçun 
aydınlatması konularında yetersiz kalması mobil cihazların incelenmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Bu 
incelemelerde ise ortaya birtakım zorluklar çıkmaktadır. Sohbet uygulamalarının başka bir uygulama gibi 
gösterilmesi, şifrelenmesi, veri tabanlarının şifrelenmesi gibi birçok durum söz konusu olmakta ve bu adli 
incelemelerde sorun teşkil etmektedir. Kullanılan popüler inceleme yazılımları bu zorlukları kısmen aşmakta 
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fakat aşamadığı ve tanımlayamadığı durumlarda herhangi bir veri getirememektedir. Böyle bir inceleme 
sonucunda var olan inceleme yazılımları tarafından yapılan incelemenin eksik kaldığı ve soruşturma konusuna 
hiçbir fayda sağlamamaktadır.  

Günümüzde mobil cihazlarda en çok android işletim sisteminin kullanıldığı görülmekle beraber kullanıcılar 
tarafından mobil uygulamaların sıklıkla Google Play Store isimli uygulama marketi üzerinden indirip 
yüklenildiği bilinmektedir. Bu çalışma ile Google Play Store uygulama marketine ait Library.db ve Library.db-
journal isimli veri tabanı dosyaları üzerinde gerçekleştirilen incelemeler neticesinde hangi e-posta hesabı ile 
hangi uygulamaların indirildiği ve bu uygulamaların ne zaman satın alındığına dair bilgilerin nasıl elde 
edilebileceği ortaya konulmuştur. Bazı açık kaynak kodlu inceleme araçları inceleme alanında farklı imkanlar 
sunmaktadır [2], yaygın kullanılan uygulamaların bu yazılımlar ile bütünleştirilmesi ile inceleme alanında daha 
başarılı yazılımların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Yaygın olarak kullanılan yazılımlar ile yapılan 
incelemelerde çalışma konusu olan veri tabanı dosyalarının içeriklerinin tespit edilememesi veya tam olarak 
anlamlandırılamaması incelemeleri sonuçsuz bırakmaktadır. Çalışma ile mobil cihazların incelenmesi alanında 
bir farkındalık yaratmak, inceleme konusu mobil cihazın yalnızca belirli yazılımlar ile incelenmesinin veri elde 
etmeyi ciddi şekilde sekteye uğratacağı kanıtlanmış, aynı zamanda yine çalışma ile inceleme yazılımlarının bu 
alanda kendilerini geliştirme ihtiyacının olduğu da ortaya konulmuştur. 
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4

 The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO)
estimates that about 815 million people of the 7.6 billion
people in the world, or 10.7%, were suffering from chronic
hunger in 2016.

 The required increase in food production estimated to increase
by 50% in 2030

 It amounted to 14 282 Mtoe in 2018 (1,88 tones of oil equivalent
per capita)

 Increase in 1,33 % en 2019
 Estimated to increase at the same annual rate up to 2040

The world's population is expected to increase by
2 billion persons in the next 30 years, from 7.7
billion currently to 9.7 billion in 2050,
according to a new United Nations report
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11,7 Millions in 2020 

13,5 Millions in 2050 

1960-2019 increase in 180%

 Tunisia ranks 51st out of 113 countries in the 2018 by the Food Security
Indicator

 The country imports more than 50% of its food needs,
 The food deficit rate is 4.9% over the period 2015-2017

 Energy deficit is multiplied almost sixfold during these five years, and
it reaches 3.7 Mtoe in 2016 and worsens more and more reaching about
50% in 2018



 Primary energy resources decreased by more than 7% annually between
2010 and 2016

 They increased from 7.8 Mtoe to 5.4 Mtoe in 2016.
 Primary energy needs increased in the same period by 2% annually
 They reached 9.1 Mtoe in 2016
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Rising energy prices

Depletion of fossil resources Insufficient areas

Scarcity of water resourcesChallenges

 Average global horizontal radiation 
of the order of 1,850 kWh/m2

 Wind speed can be greater than 100 
km/h

 405,000 hectares on all continents

 7740 hectares in Tunisia
 Renewable energy sources can meet the 

energy needs of the world's population

Difficulty of access for fossil fuel sources 
still available Climatic constraints

 Shelters for crops to protect them mainly from
random climatic conditions

 Intensify harvests
 Ensure harvests are available all year round

 Renewable energy sources can meet the
energy needs of the world's population

 Reducing environmental impacts
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 Healthy, environmentally friendly
 No pesticides, no pests or insects
 Many harvests per year
 Reduce irrigation water consumption
 Suitable for different types of plants (Basil, lavender, lettuce, tomato, cucumbers, eggplants, peppers, strawberry, aromatic

herbs)

Hydroponics is a high-tech method of growing plants in water rich in mineral nutrients instead of soil. Hydroponics is
an ideal concept for today’s agriculture sector which struggles to find new fertile lands for crop productions and will
enable crops to be grown in greenhouses or in multilevel buildings.

What is hydroponic technology?

Hydroponic greenhouse

Hydroponic technology
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Purpose of this study

Research questions

The integration of renewable
energies into the agronomy of 

hydroponic greenhouses

• How to design RE connected
power systems ? 

• What is the most suitable and 
sustainable power system that can
cover the hydroponic greenhouse

energy demand?
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02 Hydroponic greenhouse
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Thermal Process Laboratory of the Energy Research and Technologies Center, CRTEn

Experimental facilities

Greenhouse heated by 
Latent storage energy

Greenhouse heated by 
water solar  energy

Inside view
Barley cultivation

Outside view
Hydroponic greenhouse

427



6,5 m

3 m

 Two rooms constructed with  sandwich panels: 
Cultivation and Germination  chamber

 Total volume equal to 72 m3

 Two glazing ensuring the penetration of solar radiation
inside.

 Two removable opaque blinds minimize heat loss
during cold periods and mitigate solar radiation during
very sunny periods

 Eight lamps providing artificial lighting for plants

 Three extractors guaranteeing air renewal and
ventilation

1,5 m
3 m

Description of the hydroponic greenhouse

11
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Hydroponic greenhouse equipment
 Electrical coffret

 Hunter X-core controller regulates
current time, start times, operating
time and watering days for
automatic watering program

 Aerator ensures the oxygenation
of the germination basin

 Dosing pump dose the nutrient
solution added to the water

 Water filter treats irrigation water

 Water pump regulates the
circulation of irrigation
water

 CHINT converter controls
ventilation speed

 Solenoid valves used for
water flow control.

12
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The renewable energy integration planed for the 
hydroponic greenhouse

13

The exploitation of the solar photovoltaic and the wind turbine generator to generate the electricity in order to supply the
power demand, regarding the limitation of the traditional energy resources.
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PV power systems

Grid connected PV power system Stand-alone PV power system
14

There are two general type of electrical designs for PV power system :
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Types of wind turbines

15

Horizontal axis wind turbineVertical axis wind turbine
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03 Methodology 
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1st case study: PV power system

17

01 02 03

Sizing the 
power system

Simulating the PV 
power system 
using PVSyst

Designing the PV 
power system 
using Simulink

and 
Results

Grid connected PV power system
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01 02 03

Choosing the 
wind turbine 

Designing the wind 
turbine power 
system using 
simulink

Results

2nd case study: Wind turbine power system

19
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01 02 03

Examine the 
meteorologicl at 

CRTEn

Designing the 
hybrid PV‐Wind 
turbine power 
system using 
Simulink

Results

3rd case study: Hybrid PV-Wind turbine power 
system

20
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Data collection: Solar energy potential  

20

Horizontal global 
irradiation = 1735 KWh/m²
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Data collection: Wind energy potential  
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Equipement No of units
Power (W) / 

unit
Total Power (W) Ec (Wh/day) Ec (Wh/year)

Centrifugal Pump 1 372.85 372.85 1864.25 335565

The AquaOxy aerator 2 60 120 600 108000

NVF2-1.5/ TS4 inverter 1 1500 1500 7500 1350000

Fan 1 50 50 250 45000

Fan 2 250 500 2500 450000

Lamps 4 25 100 500 90000

Acquisition chain 1 10 10 50 9000

Pump Salmson NXL 1 80 80 400 72000

Ec Total 
(Kwh/year) 2459.565

22

The energy consumption of the hydroponic greenhouse
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PV power system sizing

Produced energy    𝐸𝑝

𝑬𝑪: The annual consumed energy
K: is a constant that depends on the geographic 
location, and it is generally between 0.65 and 0.75.

Irradiance 
(KWh/𝐦𝟐/year) 1800

Ep (KWh/year)  3783.95

Pp (KWp) 2.1

23

Peak power    𝑃𝑝

Irradiation : the annual irradiation available at the location
of the photovoltaic power plant.
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04 Results and findings
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Sizing of the PV power 
system using PVSyst

25
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PVSyst system configuration screenshot
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PV power system simulation using PVSyst

Normalized production 
(per installed kWp)

27

• Yf : The produced useful energy

• Ls : The system losses, (inverter,

cables…)

• Lc : Collection losses of the PV

array
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Performance ratio

28

Reference incident energy

The performance ratio 𝑃 is a measure of the quality of a PV plant 
and described a quality factor of PV system 𝑃  

Produced energy 
  𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦
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Modeling and simulation of the 
PV power system using Simulink

29
446



Modeling the PV power system using Simulink

30
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Generated PV power VS ideal case scenario

31

The irradiation profile built in the signal builder block

on Matlab that was used for the simulation takes the

same shape of the solar irradiation signal to reach its

maximum value of 1000W/m² around noon.

The ideal curve is generated assuming that the

collector can absorb all the available irradiation which

is compared to the power generated by the PV

system.
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PV generated current without filter PV generated current with  LCL filter

32
Matlab using IGBT/Diode converters and the LCL filter suppressing the occurring harmonics to reach its maximum value 
of 23A at the maximum irradiation.
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PV generated voltage

The generated voltage of the PV system converted
from DC to AC voltage throughout the universal
bridge block of Matlab that uses IGBT/Diode
converters and smooth it using the LCL filter
suppressing the occurring harmonics to reach its
maximum value of 180V at the maximum irradiation.
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Modeling and simulation of the wind 
turbine power system using Simulink

34
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Modeling the wind turbine using Simulink

35

scope
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Wind speed variations

36

the different wind speed values varying from 0 to 12 m/s used to caption the changes in the output of the wind 
turbine power system.
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Rotational speed of the wind turbine

37

The change of the rotational speed of the wind turbine is due to the change of the wind speed that reaches its 
maximum value of 400 RPM at the maximum wind speed of 12m/s.
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Wind turbine simulation output

Th
e 

ge
ne

ra
te

d 
vo

lta
ge

38

The generated current

The voltage generated by the wind turbine is a three-phase voltage that is transformed to a one phase voltage using parallel diodes.
The current of the wind turbine gets stabilized only at a constant wind speed which explains the harmonics illustrated above that appears at every change of the wind speed to stabilize at the

end at the maximum wind speed of 12 m/s.
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Modeling and simulation of the Hybrid 
PV-wind turbine power system using 
Simulink

39
456



40

The modeling of the hybrid PV-Wind power system using Simulink
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Rotational speed of the wind turbine

41

The change of the rotational speed of the wind turbine illustrated above is due to the change of the the wind speed that 
reaches its maximum value of 220 RPM at the maximum wind speed of 12m/s.
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05 Conclusion 
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The following project studied the energy requirement of a hydroponic greenhouse application in order to design and

implement its suitable renewable energy power source.

Based on the renewable energy resources available at the location of the hydroponic greenhouse, the suggested alternative

power systems were as follow, PV power system, wind turbine power system and a hybrid PV-wind turbine power system.

PV power system is the Technical suitable renewable energy power source for the Hydroponic Greenhouse

At this level and based on the energy requirements and on the financial study conducted for the said power systems, it was 
concluded that the most suitable sustainable power system for the hydroponic greenhouse requirements is the PV power 
system as it was clearly illustrated to be the biggest return paying investment.
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