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PREFACE

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Kongre Başkanı
Değerli bilim insanları,
24/25 NİSAN 2021 tarihlerinde UZAKTAN ERİŞİM sistemi ile beşincisini İstanbul merkezli düzenlemiş olduğumuz 5. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ’ne
gösterilen ilgi ve katkılardan dolayı yürekten teşekkür ediyoruz.
Kongremizde birbirinden değerli çok sayıda bilim insanı aktif olarak görev almış ve sizlerle bir arada
olmamızı sağlamıştır. Kongremize Türkiye başta olmak üzere farklı dünya ülkelerinden davetli konuşmacı olarak katılan; Prof. Dr. Şenay YALÇIN (TÜRKİYE), Prof. Dr. Grzegorz M. KROLCZYK (POLANYA), Prof. Dr. Vahid NOURANI (İRAN), Prof. Dr. Adrian OLARU (ROMANYA), Prof. Dr. Abdel Salam H. MAKHLOUF (A.B.D.), Prof. Dr. Hamid Reza KARIMI (İTALYA), Prof. Dr. Zengtao
CHEN (KANADA), Prof. Dr. Mihaela BUCIUMEANU (ROMANYA), Prof. Dr. Harikrishnan GOPAKUMAR (HİNDİSTAN) ve Prof. Dr. Vijipriya JEYEMANI (SUUDİ ARABİSTAN) olmak üzere
tüm davetli konuşmacılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Kongremizin başlangıç aşamasından kapanışına kadar bizleri yalnız bırakmayan ve her türlü teknik anlamda yanımızda olan ORP Danışmanlık’a, bilimsel anlamda desteğini esirgemeyen bilim kurulumuza
ve düzenleme kurulu üyelerimize yürekten teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Kendilerine gelecek hayatta da aynı başarılarının devamını temenni ediyoruz.
Kongremize toplam 29 farklı dünya ülkesinden 289 bilim insanı 113 sözel 6 poster TOPLAM 125 adet
ÜLKEDIŞI BİLDİRİLERİ ile kongremize katılmıştır. Ayrıca Türkiye’den 145 bilim insanı da 104
sözel 6 poster toplam 110 bildiri ile katılım gerçekleştirmiştir. Kongremize gelen toplam yerli ve yabancı
sözel bildiri sayısı 748 adettir. Ancak uzaktan erişim nedeni ve düzenleme kurulu kararı ile gelen bildirilerin sadece 241 adeti kabul edilerek programa dahil edilmiştir. Kongremizde sözel/poster olarak sunulan 241 adet bildiri özetlerine ve bazı tam metinlere Kongre Bildirileri kitabında yer verilmiştir.
Kongremizin aktif olarak bildiri kabul ettiği süreç içerisinde 36 farklı dünya ülkesinden bilim insanlarına da kongremize yönelik bilgiler gönderilmiştir. Bu çağrılarımıza yönelik olarak 29 farklı ülkeden
sunum yapan ve dinleyici olarak katılımlar söz konusu olmuştur. Dış ülke katılımcılarına da destekleri
ve bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyoruz. Yine farklı dünya ülkelerinden olup, Türkiye’de
akademik faaliyetlerini gerçekleştiren bilim insanlarının çalışmalarına da kongremizde yer verilmiştir.
Kendilerine ürettikleri ve bizlerle paylaştıkları çalışmalarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz.
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Kongremizde birbiriyle iç içe olan farklı disiplinlerin buluşması ve bu buluşma ile multidisipliner anlayış çerçevesinde bir birliktelik yaratılması planlanmıştır. Katılımcılarımızın organizasyona, davetli konuşmacılara ve genel anlamda sunulan bildirilerin niteliğine ve başarılı bir kongre düzenlediğimize ilişkin geri bildirimleri bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir.
Farklı olsa da aynı düşünce ile birbirine bağlı olan disiplinlerin bir araya gelerek yeni yeni projeler
üretmesine katkı sağlamış olmak da ayrıca bizleri gururlandırmıştır. Kongremize yaklaşık iki ay kala
kamu ve özel sektör temsilcileri ile devlet yöneticilerimize yönelik davetlerimize de karşılık bulduk. Bu
vesile ile devlet büyüklerimizin göndermiş olduğu mesajlar ve mesaj içerikleri, ilerleyen süreçlerde daha
verimli çalışmalar yapmamız konusunda da teşvik edici olmuştur. Umut ediyoruz ki gelecek zaman
içerisinde başta ülkemiz olmak üzere, birçok dünya ülkesinden bilim insanını bir araya toplamayı, ortak
projeler ve ürünler ile birlikte çalışmayı başaracağız.
Değerli bilim insanları sevgili dostlar; kongremize göstermiş olduğunuz ilgi, destek ve katkılardan dolayı tüm organizasyon içerisinde yer alan çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyor teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki kongremizde görüşmek üzere hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve güzel
günler diliyoruz. Kongremiz 2019 yılı akademik teşvik kriterleri kapsamında olup, 17/01/2020 tarihli
ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16/1/2020 tarihli ve 2043 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
Uyarınca ilgili yayınlanan yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir. Katılımcı sayısının %51 ve
üzeri yabancı katılımcıdan oluşup, ayrıca 8 farklı dünya ülkesinden davetli konuşmacıya sahiptir. Toplam bildirilerin %51’den fazlası yabancı ülke katılımcılarına aittir.
Saygılarımızla…
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Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Congress Chairman
Dear scientists,
We sincerely thank you for the interest and contributions shown to the 5 th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, which we organized for the fifth
time with the REMOTE ACCESS system on 24/25 APRIL 2021, based in Istanbul.
Many valuable scientists took active part in our congress and enabled us to be together with you. We
would like to thank all of our invited speakers participating from different countries of the world, particularly Turkey including; Prof. Dr. Şenay YALÇIN (TURKEY), Prof. Dr. Grzegorz M. KROLCZYK
(POLAND), Prof. Dr. Vahid NOURANI (IRAN), Prof. Dr. Adrian OLARU (ROMANIA), Prof. Dr.
Abdel Salam H. MAKHLOUF (U.S.A.), Prof. Dr. Hamid Reza KARIMI (ITALY), Prof. Dr. Zengtao
CHEN (CANADA), Prof. Dr. Mihaela BUCIUMEANU (ROMANIA), Prof. Dr. Harikrishnan GOPAKUMAR (INDIA) ve Prof. Dr. Vijipriya JEYEMANI (SAUDI ARABIA)
We are grateful to ORP Consulting, who did not leave us alone from the beginning to the end of the
congress and stood by us in all technical terms, our scientific establishment and our organizing board
members for their scientific support. We wish them the same success in the future life.
289 scientists from 29 different countries of the world participated in our congress with 113 verbal 6
posters, TOTAL OF 125 PRESENTATIONS FROM OUT OF COUNTRY. Also 145 scientists from
Turkey participated with 110 verbal 6 poster, total of 104 presentations. The total number of local and
foreign oral presentations coming to our congress is 748. However, only 241 of the papers received due
to the remote access reason and the decision of the regulatory board were accepted and included in the
program. 241 abstracts and some full texts presented as oral / poster at our congress are included in the
Congress Proceedings book.
During the process in which our congress actively accepted papers, information about our congress was
sent to scientists from 36 different world countries. There have been participants from 29 different countries as presenters and listeners for these calls. We also thank the foreign participants for their support
and being with us. Again, the work of scientists from different countries of the world, who perform
academic activities in Turkey are featured in our congress. We also thank them for their work they have
produced and shared with us.
In our congress, it is planned to meet different disciplines intertwined with each other and to create a
union within the framework of a multidisciplinary understanding with this meeting. The feedback of our
participants to the organization, to the invited speakers, to the quality of the presentations presented in
general, and to the fact that we have organized a successful congress, made us very happy.
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It has also made us proud to have contributed to the creation of new projects by bringing together disciplines that are different but connected with the same thought. About two months before our congress,
we also received our invitations to public and private sector representatives and state administrators. On
this occasion, the messages and message contents sent by our elders have encouraged us to work more
efficiently in the future. We hope that in the future, we will be able to gather scientists from many
countries of the world, especially our country, and to work with joint projects and products.
Dear scientists, dear friends; We wholeheartedly congratulate our colleagues in the entire organization
for your interest, support and contribution to our congress, and we present our gratitude. We wish you
all health, happiness, peace and good days to see you at our next congress. Our congress is within the
scope of academic incentive criteria for 2019 and is evaluated within the scope of the relevant published regulation in accordance with the President's Decision No. 2043 dated 16/1/2020, published in
the Official Gazette dated 17/01/2020 and numbered 31011. The number of foreign participants is 51%
and above, and it also has invited speakers from 8 different world countries. More than 51% of the total
papers belong to foreign country participants.
Regards…
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POLİANİLİN/CEVİZ KABUĞU ATIĞI KOMPOZİTLERİNİN METİLEN MAVİSİ GİDERİMİNDE KULLANIMI
MODİFİKASYON İLE ÇEŞİTLİ POLİSTİRENLERİN
KAPLAMA ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
CFRP/Tİ6AL4V YIĞININ FARKLI GEOMETRİLİ TAKIMLARLA DELİNMESİNDE MİNİMUM DELAMİNASYON OLUŞUMU İÇİN PROSES PARAMETRELERİNİN ÇOK AMAÇLI OPTİMİZASYONU
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13:50

14:00

14:10

14:20

14:30

14:40

14:50

15:00

ALPER BAYGUT, MURAT MERMER, OSMAN
NAZIM MALGİR
ALPER BAYGUT, MURAT MERMER, OSMAN
NAZIM MALGİR
ANIL TUNÇ, MEHMET
AKİF KOÇ
AYBEK AHMETOĞLU,
RECEP DÖNMEZ, OKTAY ÇELENK
BEYZANUR BEYDOĞAN, SEMA ERDEMOĞLU, AYŞEGÜL DİRİER
BİLAL MURAT, ALİ
RİZA MOTORCU, YUNUS KAYIR
BURAK ÇEPER, BÜŞRA
BULUT, ŞEYMA DUMAN, KÜBRA AKBEN
BURAK SAMET ELMAS,
NEJAT YILDIRIM SARI,
TANER YILMAZ

15:10

BURAK ÖZDEMİR, ERKAN BAHÇE

15:20

BURAK ÖZDEMİR, ERKAN BAHÇE

15:30

BURCU ERTUĞ

15:40

CANSU ERTUĞ, ESRA
BOSTANCIOĞLU
DERYA AKSU DEMİREZEN, YALÇIN ŞEVKİ
YILDIZ

15:50

16:00

DİLARA ÖZŞENOL, SEYİT ÇERİBAŞI

DENEYSEL ÇALIŞMA TABANLI MALZEME HAMMADDE DATASI OLUŞTURULMASI
ISIL İŞLEM ÖZELLİKLERİNİN HESAPLAMALI MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ESASINDA İNCELENMESİ
TREN-KÖPRÜ ETKİLEŞİMİNDEN KAYNAKLANAN
TİTREŞİMLERİN ESNEK KÖPRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
CNC KONTROLLÜ TAM OTOMATİK AYIKLAMA VE
İSTİFLEME SİSTEMİ
TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE UV KORUYUCU OLARAK
TABAKALI ÇİFT HİDROKSİTLERİN KULLANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİNDE YAPAY ZEKÂ VE UZMAN SİSTEM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EFFECTS OF SM DOPING ON THE SYNTHESIS AND
ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF BCP BIOCERAMICS
ÜÇ BOYUTLU (3D) YAZICILARDA POLİLAKTIK
ASİT (PLA) FİLAMENT KULLANILARAK FARKLI
YÖNLERDE ÜRETİLEN NUMUNELERİN ÇEKME DENEYLERİ
EKLEMELİ İMALAT YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMİŞ PARÇALARIN GEOMETRİK HATALARININ GÖRÜNTÜ
İŞLEME METODU İLE TESPİTİ
KOMPOZİT MALZEMELERİN DELİNMESİNDE OLUŞAN TAKIM SEHİMİNİN GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMİ İLE TESPİTİ
ANTİPSİKOTİK ETKİLİ RİSPERİDON VE PALİPERİDON PALMİTAT NANO-FORMÜLASYONLARININ
İNCELENMESİ: SENTEZ YÖNTEMLERİ
YAPILARDA KULLANIM SÜRECİ DEĞİŞİKLİKLERİ
VE DEPREM DAYANIMINA ETKİLERİ
KEÇİBOYNUZU BITKISINDEN SENTEZLENEN DEMIR OKSIT NANOPARTIKÜLLERININ DAR BOYUT
DAĞILIMINDA OLMASI İÇIN REAKSIYON PARAMETRELERININ OPTIMIZASYONU
YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINDA KOMPOZİT
ELEMANLARIN KULLANIMININ SAĞLADIĞI EKONOMİK AVANTAJLAR
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16:10

16:20

DOĞUKAN YILDIZ, BİRGÜL AŞÇIOĞLU TEMİZTAŞ, ALP TEKİN ERGENÇ
EHSAN FOROUMANDİ,
VAHİD NOURANİ

16:30

EMRE SULEYMAN ÖZMEN

16:40

ERCAN AYDOĞMUŞ,
MUSTAFA DAĞ, ZEHRA
GÜLTEN YALÇIN
ERDAL AĞYOL, ADALET ZEREN

16:50

17:00

ERGÜN EKİCİ, ALİ RİZA
MOTORCU

17:10

ESAD HALVANİ, MEHMET TOLGA GÖĞÜŞ
ESRA ZENGİN, MELTEM
YILDIZ, AYŞE AYTAÇ

17:20

17:30

17:40

17:50

FATİH AYDEMİR, SELÇUK SAĞIR, OKTAY ÇELENK, FERİDUN ŞERİFOĞLU, HÜSEYİN BÜLBÜL
FATİH ŞAHİN, YUSUF
ŞAHİN, SENAİ YALÇINKAYA
GİZEM GÜRLER, GÜLİN
FERYAL CAN

18:00

GÜL YAKALI, ABDULLAH BİÇER, GÜNSELİ
TURGUT CİN

18:10

GÜLSÜM KÜÇÜKBİNGÖL, TAYLAN GÜNEŞ,
ÜMİT ÜNVER
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HİBRİT BİR TAŞIT TAHRİK SİSTEMİNDE İÇTEN
YANMALI MOTOR İLE ELEKTRİK MOTORUNUN
ŞANZIMAN GİRİŞİNE GÜÇ İLETİMİ İÇİN AKTARIM
SİSTEMİ TASARIMI
ARE DROUGHT AND CLIMATE CHANGE THE MAIN
REASONS FOR THE TRAGEDY OF LARGE SALINE
LAKES?
EVENT DENSITY VISUALIZATION WITH PYTHON
FOLIUM LIBRARY FOR PUBLIC COMPLAINT MANAGEMENT: AN APPLICATION WITH 311 CALLS
OBTAINING OF SOME INDUSTRIAL FACTORY WASTES REINFORCED POLYESTER COMPOSITES
EŞ ZAMANLI MÜHENDİSLİK YAKLAŞIMIYLA, PLANET REDÜKTÖR VE DÖNER DAĞITICI SİSTEMLERDE BAKIMA UYGUN TASARI VE UYGULAMALARI
CARALL KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ELYAF
YÖNELİMİ VE DELME PARAMETRELERİNİN DELAMİNASYONA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
STUDY ON THE PERFORMANCE OF LOADED CONCRETE-FILLED STEEL TUBES (CFST) ON ABAQUS
COMPATIBILITY OF POLY (LACTIC ACID) / POLYCARBONATE BLEND BY USING DIFFERENT CATALYSTS
TAM OTOMATİK KONTROLLÜ KENET BÜKÜM MAKİNESİ

TAGUCHI’S APPLICATION ON WEAR BEHAVIOR OF
EPOXY REINFORCED WITH CONTINUOUS BASALT
FIBERS
YİYECEK-İÇECEK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETMEDE RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
THE ROLE OF POSITIONAL HETEREATOM EFFECT
ON THE CHARGE TRANSPORT PROPERTIES OF THE
BISCHALCONE DERIVATIVES FOR THE OPTOELECTRONIC DEVICES: REORGANIZATION ENERGY
AND Π⋯Π STACKING TYPE ARE IN PLAY
FOTOVOLTAİK HÜCRE TİPLERİ VE GELİŞİM SÜRECİ
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18:20

HAKAN YILDIRIM

18:30

HAKAN YILDIRIM

18:40

HALİL ARSLAN, MESUT
AĞKUŞ, MUSTAFA
LEMİ ELYAKAN
HALİL İBRAHİM FEDAKAR

18:50

19:00

HATİCE VAROL ÖZKAVAK, SELİM BACAK

19:20

HUSEYN MİRZAYEV,
AYAZ ABDULLAYEV
KAMAL EDDİN ISMAEIL, SENAİ YALÇINKAYA
KEMAL HAKAN TEKİN,
EMİNE EBRAR BOSTANCI
KORAY TORUN, YAŞAR
YENİSOY
KÜBRA OKUMUŞ DAĞDELER, HALİL ARSLAN,
MERVE KAVUKLU,
EMRE KUŞ
M.YİĞİT AKARSU, SENAİ YALÇINKAYA

19:30

19:40

19:50
20:00

20:10

20:20

20:30
20:40

MAY AKRAA, HASAN
SADIKOĞLU, MUHAMMED ENES ORUÇ,
SEVDE ÖMEROĞLU
MEHMET MUSLU, HASAN SERDAR
MEHMET MUSLU, HASAN SERDAR

YAPAY ZEKAYA DAYALI VE OTONOM ‘UZAK YOL
YÜK GEMİLERİ’NİN HİZMETE ALINMASI İÇİN TEKNOLOJİK, EKONOMİK VE HUKUKİ GEREKSİNİMLERİN ANALİZİ
YAPAY ZEKAYA DAYALI OTONOM UZAK MESAFE
YOLCU UÇAKLARININ HİZMETE ALINMASI İÇİN
TEKNOLOJİK, EKONOMİK VE HUKUKİ GEREKSİNİMLERİN ANALİZİ
ÇİZGE TEKNIKLERI ILE NESNELERIN İNTERNETI
ORTAMLARI IÇIN SOSYAL MESAFE TAKIP ÇÖZÜMÜ
DCP DENEY SONUÇLARINI KULLANARAK FARKLI
CBR ARALIKLARI İÇİN KORELASYON DENKLEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
FARKLI İŞLEM PARAMETRELERİNDE FDM YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN PLA VE ABS MALZEMELERİN
ÇEKME DAYANIMI ÖZELLİKLERİNE ISIL İŞLEMİN
ETKİSİ
THE DESIGN OF A NEW GEARBOX FOR ELEVATOR
WINCHS
INVESTIGATION OF THE CORROSION EFFECTS ON
MARINE VEHICLES USING COATING AND CATHODIC PROTECTION METHODS
OSMANLI DEVLETİ BATILILAŞMA DÖNEMİNİN
YOK OLAN MİRASI: BOMONTİ BİRA FABRİKASI
PRİZMATİK BASINÇLI KAP TASARIMI
YABANCI DİL ÖĞRETIMI IÇIN MAKINE ÖĞRENMESI TABANLI BIREYSELLEŞTIRILMIŞ DINLEME
BECERISI UYGULAMASI
AUTONOMOUS ZERO NUMBERED FIXED-WING UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) MECHANICAL
STRUCTURES AND CONFIGURATION ANALYSIS
HYDROPHOBICITY
OF
FABRICATED
POLYDIMETHYLSILOXANE (PDMS) MICROSTRUCTURES
VEHICLE COMMUNICATION SYSTEMS METHODS
AND APPLICATIONS
SMART MATERIALS AND USAGES IN INDUSTRY
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20:50

21:00

21:10

21:20

21:30
21:40

MEHMET ÖZEL, HAKAN
YILMAZ, MUSTAFA
ANUTGAN
MELİS TÜRKER, GÜLİN
FERYAL CAN
MUİZ ADEKUNLE AGBAJE, ALİ VOLKAN AKKAYA
MUSTAFA BAYRAM,
ZEHRA GÜLTEN YALÇIN, MUSTAFA DAĞ,
ERCAN AYDOĞMUŞ
MÜCAHİT ÖZEN, UĞUR
ARİFOĞLU
MÜMİNE YILDIR, ERDEM AKYÜZ

21:50

NARDİN JABBARİAN
PAKNEZHAD

22:00

NİLAY GİRAY BİROL,
LATİF SALUM

22:10

OĞUZHAN KIZILTAN,
AHMET ERDİL

22:20

AHMET ÖZBET, OĞUZHAN PEKİNALP,
ONAT TOKAY, SERKAN
GÖMEÇ, DOĞAN PENEKLİ

22:30

22:40

40

ONUR DOĞAN, M. ÖZGÜR KESKİN

GERÇEK ZAMANLI GÖRÜNTÜ İŞLEME KULLANILARAK KARTEZYEN ROBOT İLE FOTOLİTOGRAFİDE MASKE HİZALAMA
TRAKTÖR İMALATI YAPAN BİR FİRMADA TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN KEMIRA-M YÖNTEMİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
ELECTROCHEMICAL, ENERGY AND EXERGY-BASED PERFORMANCE ASSESSMENT OF A REVERSIBLE SOLID OXIDE CELL STACK
PRODUCTION OF THE POLYMER COMPOSITES
WITH MDI FROM SOME INDUSTRIAL WASTES

TEK ÇIKIŞLI FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI
SOLVENT BAZLI KAPLAMALARDA KOBALT İÇERMEYEN KURUTUCULARIN KAPLAMA ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE-BASED
DOWNSCALING PRECIPITATION AND TEMPERATURE VIA
GENERAL CIRCULATION MODELS (GCMS)
NONCONFORMING MATERIAL FLOW ANALYSIS
VIA VALUE STREAM MAPPING: A CASE STUDY IN
AUTOMOTIVE INDUSTRY
MAKİNE ÖĞRENMESİ KULLANILARAK ENDÜSTRİYEL ISIL İŞLEM FIRININDA KESTİRİMCİ BAKIM CALIŞMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
ROBOTLAR VE HAZIR GİYİM ÜRETİMİ
FARKLI SERTLİKTEKİ DOĞAL KAUÇUK FORMÜLLERİ İÇİN ISIL GENLEŞME KATSAYILARININ DENEYSEL ÖLÇÜM İLE HESAPLANMASI VE SONLU
ELEMANLAR ANALİZİNDE TEYİT EDİLMESİ
YERALTI MADENCİLİK FAALİYETLERİNDE PANDEMİ’NİN ACİL DURUM PLANLARINA ETKİSİ

KONGRE PROGRAMI
SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
OTURUM / SESSION
: 2
Tarih ve Saat / Date and Time
: 25.04.2021 – 09:00 – 17:00
Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Prof. Dr. Vahid NOURANI
Dr. Öğr. Üye. Suat TORAMAN
Dr. Öğr. Üye. İlker ACAR
Dr. Öğr. Üye. Senai YALÇINKAYA
SUNUM
SAATİ
09:00

09:10
09:20

09:30
09:40

09:50

10:00
10:10

10:20
10:30

10:40

10:50

YAZAR(LAR)

KONU BAŞLIĞI

ONUR TURAN, NESLİ
AYDIN, SUNA ÖZDEN
ÇELİK
PELİN TÜRKMEN,
EMRE ÖZKOP
SAVAŞ KİRENLİ, RECEP DEMİRSÖZ, AYTAÇ AYDIN
SELEN SALLAN, MÜKERREM KAYA
SELİN KIR, SEMİHA
KARTAL

MİKROPLASTİKLERİN SU CANLILARI VE İNSAN
SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
H6-II TİPİ EVİRİCİ VE MODÜLASYON TEKNİĞİ
KONVEYÖR BANTLARDA BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

FERMENTE SOSİSLERDE LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN NİTROZAMİNLER ÜZERİNE ETKİLERİ
ENERJİ ETKİN YAPI TASARIMI BAĞLAMINDA PASİF
EVLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ- AMERİKA - NEW
YORK BÖLGESİ ÖRNEĞİ
SEMİH ÇİMENYAYLA,
MACBETH ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTECELAL ÖZKALE
MİYLE ÇEVİK TEDARİK ZİNCİRLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
SENAİ YALÇINKAYA,
PROFILE SELECTION AND ANALYSIS IN FIXEDM. YİĞİT AKARSU
WING UNMANNED AERIAL VEHICLES
SENANUR AKGÜN, AD- VERİ MADENCİLİĞİ BİRLİKTELİK KURALLARI İLE
NAN AKTEPE, SÜLEYBİR TEKNOMARKET MAĞAZASI İÇİN ÜÇ FARKLI
MAN ERSÖZ
YERLEŞİM DÜZENİ ÖNERİSİ
SUAT TORAMAN, BİH- A STUDY ON CANCER GENOME ANALYSIS USING
TER DAŞ
2D-CNN MODEL
SUZAN ALTUNAY,
GİZLİ YANGIN RİSKLERİNİN ORTAM HAVASIYLA
MUSTAFA YAĞIMLI
ERKEN TESPİTİNİN İNCELENMESİ: AHŞAP TASARLAMA ATÖLYESİNDE BİR UYGULAMA
SÜMEYYE AYDIN, NE- BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TÜZEL MÜŞTERİLER
ZİR AYDIN
İÇİN MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ İLE TERK
ANALİZİ
TUVANA BAŞAK GÜVZA VE VZA/AHS SIRALI HİBRİT YÖNTEMLERİ İLE
NEY VERGÜN, BABAK KAMU HASTANELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÜZERİNE BİR UYGULAMA
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11:40

DANESHVAR ROUYENDEGH (BABEK
ERDEBİLLİ)
UĞURAY DURDU,
GÜLDER KEMALBAY
UFUK ALTIN, TANER
YILMAZ
VAHID NOURANI,
AIDA HOSSEINI BAGHANAM, SEYED MOHAMMAD EBRAHAM
DARYABARI, HOSSEİN
KARIMZADEH
VAHID NOURANI,
AIDA HOSSEINI BAGHANAM, EHSAN NOROUZI
İLKER ACAR

11:50

İLKER ACAR

12:00

İMREN MEYDAN

12:10

İPEK ÇAĞLAYAN

12:20

YUSUF ÖZBEK, RÜŞDİ
ERDEM, BURAK YORGUN, ALİ APALI
ZAFER ÖZDEMİR

11:00
11:10
11:20

11:30

12:30

12:40

12:50

13:00
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ZEHRA GÜLTEN YALÇIN, MUSTAFA DAĞ,
ERCAN AYDOĞMUŞ
ZEHRA GÜLTEN YALÇIN, MUSTAFA DAĞ,
ERCAN AYDOĞMUŞ
ZEYNEP FEYZA YILMAZ ORAL, YAĞMUR
AKYOL, GÜZİN KABAN

ÖNERİ SİSTEMLERİNDE OTOKODLAYICI TABANLI
DERİN ÖĞRENME YAKLAŞIMI
OTOMOTİVDE KULLANILAN SILECEK SISTEMININ
TITREŞIM VE GÜRÜLTÜ ANALIZI
PREDICTION OF CLIMATE CHANGE IMPACTS ON
RASHT CITY PRECIPITATION WITH USE OF EMOTIONAL ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

IDENTIFICATION OF DOMINANT PREDICTORS FOR
STATISTICAL DOWNSCALING OF PRECIPITATION
USING WAVELET COHERENCE -A CASE STUDY OF
TABRIZ CITY, IRAN.
X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY ANALYSIS OF AN ELECTRIC-ARC FURNACE DUST
CHARACTERIZATION OF AN OLIVINE-RICH CHROMITE TAILING
BEYAZ YAĞLARIN IŞIK DAYANIMLARININ ARTTIRILMASINDA TİCARİ ANTİOKSİDANLARIN AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
AĞIR YÜK KAMYONLARI İÇİN TEKERLEK TAKOZ
TASARIMI VE STATİK ANALİZİ
PV DESTEKLİ ARAÇ SOĞUTMA SİSTEMİ TASARIMI

AN EVALUATION AND RECENT DEVELOPMENTS IN
TIME OF FLIGHT DIFFRACTION TEST (TOFD) AS A
PROMISING NON-DESTRUCTIVE TEST (NDT) METHOD
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ LABORATUVARINDA FMEA RİSK DEĞERLENDİRMESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM OFİSLERİNDE
FMEA YÖNTEMİ İLE RİSK DEĞERLENDİRMESİ
SEBZE EKSTRAKTLARI İLE KÜR EDİLMİŞ ET ÜRÜNLERİNDE LİSTERİA MONOCYTOGENES

KONGRE PROGRAMI
13:10

13:20

13:30

ZUHAL KARAAĞAÇ,
AHMET BUĞRA KEYVANKLI
ZUHAL KARAAĞAÇ,
AHMET BUĞRA KEYVANKLI
ÖZDEN SAYGILI

13:40

ÖZER KAÇAR, ALİ
RİZA MOTORCU

13:50

ÖZLEM POLAT, MEHMET YETMEZ
ŞÜKRAN TANRIVERDİ,
FATİH KÜRŞAT FIRAT,
ALİ URAL, MEHMET
EMİN KARA
OĞUZ DÜZ, SENAİ
YALÇINKAYA, ALİ
SERDAR YÜCEL, MURAT KORKMAZ
OĞUZ DÜZ, SENAİ
YALÇINKAYA, ALİ
SERDAR YÜCEL, MURAT KORKMAZ
BEGÜM (ÖZTEKİN) KILIÇ , DERYA KOÇAK
YANIK, FAHRETTİN
GÖĞÜŞ
BERNA GÖZTEPE

14:00

14:10

14:20

14:30

14:40

14:50

ERDAL AĞYOL, ADALET ZEREN

15:00

FARHOOD HASHEMİ

15:10

SAJA YOUSİF MOHAMMED

PORSELEN BİSKÜVİ ATIĞININ SERT PORSELEN
BÜNYEDE KULLANIMININ İNCELENMESİ
VOLLASTONİTİN PORSELEN MAT SIRINDA KULLANIMININ İNCELENMESİ
DOĞRUSAL OLMAYAN SONLU ELEMAN SİMÜLASYONLARI İLE TARİHİ YIĞMA KÖPRÜLERİN YAPISAL PERFORMANSININ DEĞERLENDİRMESİ
AYNI TEHLİKE VE RİSKLER İÇİN FARKLI RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMOTİV BAKIM ONARIM SERVİSİ İÇİN
ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
BURULMA ETKİSİ ALTINDAKİ ÇATLAKLI AHŞAP
PLAKALARDA GERİNİM ANALİZİ
FARKLI GERGİ ÇUBUKLARI İLE TASARLANMIŞ KEMER MODELLERİN SONLU ELEMANLAR İLE ANALİZİ
TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE YAZILIM UZMANLIĞI
YAKLAŞIMLARI: ÖRNEK BİR UYGULAMA

UZAKTAN ERİŞİM EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KULLANICI ARAYÜZÜ: VERİMLİLİK VE PERFORMANS
ANALİZİ
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DAVETLİ KONUŞMACILAR
OPENING SPEECH
Prof. Dr. Yusuf ŞAHIN
Head of Sessıon
Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemens;
It is a great plessure and honour for me to welcome you at the opening ceremony of “5th International
Congress on Engineering and Technology (ICET 2021)”, which will be held in the city of Istanbul,Turkey,
April 24-25, 2021.
First of all, I would like to express our sincere thanks to the Guest Speakers of Congress,
Prof. Dr. Şenay YALÇIN, Prof. Dr. Grzegorz M. KROLCZYK, Prof. Dr. Vahid NOURANI,
Prof. Dr. Olaru ADRIAN, Prof. Dr. Abdel Salam H. MAKHLOUF, Prof. Dr. Hamid Reza KARIMI
Prof.Dr.Zengtao CHEN, Prof.Dr.Mihaela BUCIUMEANU, Prof.Dr. Harikrishnan GOPAKUMAR, Prof.
Dr. Vijipriya JEYEMANI,
I have also extended my sincere,
to the members of Congress Organization and Execution Board and Science Board, and to ORP Consulting
and Organization for providing all kinds of contribution and support in terms of both technical and operational aspects.
Our objective of the conference was to bring together international scientists and academics, engineers and,
students in university&industry in fields of Engineering&Technology branches. The conference covers
theoretical, practical, analytical methods and experimental approaches for solving or analyzing various
engineering applications and problems.
At this conference, total 27 countries are involved, we have recevied about total 648 papers. 301 Eng.papers
are rejected 121 as accepted as an English, For Turkish, 101 is accepted while 226 is rejected. Total
accepted: 121 English + 101 Turkish. Each paper proposal was evaluated by 2 refereeS. In addition 12
Posters are introduced for presentation. At the end we have recevieved 232 full papers.
In our congress, the main frame of which, is “Engineering, Technology and Management”, they are going
to be discussed many topics within the themes such as Materials, Mechanics, Endustrial and Technologies,
and the solution proposals for eliminating the existing problems were addressed.
We would like to express our gratitude to all participants honoring our congress, and wish you nice days
full of health, happiness and success with the hope to be together again at coming International Congress
on Engineering, Technology & Management.
I hope that congre will be succesfull, conclusive, productive, and their results would be concise/helpful for
all human.
Now, we must know very well all these, these beauties, we must learn and pass them on to the next generations.
However, Dear young people,!!!!
54

DAVETLİ KONUŞMACILAR
I want to underline one thing: Our past is our memories, and our memories are highly respected to us. Our
present is our reality and the future is our dreams. A thinker says: "People who cannot get their dreams
ahead of their memories, communities cannot truly achieve development and success." We have to put our
dreams before our memories. We have to dream big and realize these dreams, these ideals.
I wish you success in your whole teaching/searching life. I believe that you will continue on your next
path without deviating from scientific consideration,ideas,tolerance, equity,justice, love, help and sharing.
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Prof. Dr. Şenay YALÇIN
Keynote Speaker
Dear participants and collagues,
My name is Şenay yalçın president of Nişantaşı University
I would like to thank you for your participation 5th International Congress on Engineering and Technology
Management, which was organized under the leadership of Professor Yusuf Sahin, faculty member of
Nisantasi University Faculty of Engineering and Architecture. I congratulate Professor Yusuf Sahin and
the organizing committee. I hope these meetings have been very beneficial and profitable for you.
I am very pleased to be together with such distinguished scientists from different countries of the world
and with your polite permition I would like to share some of the information about our university.
Nişantaşı University is a young and dynamic foundation university, which was established 12 years ago.
It has a vocational school like a community college, a language school, 7 faculties, a graduate school and
4 research centers with more than 800 teaching staff, providing a wide range of programs, for nearly 18
thousand students enrolled in our programs. Our campus is located in the heart of the business world in
Maslak and this location provides a great advantage to our students.
Distinguished Participants,
As we all know the number of international students is very important for any university because these
students bring a cultural diversity and intellectual richness to the atmosphere of the Higher Education institutions. They contribute a lot to the world peace. In our university we have more than 2000 students
from nearly 60 countries.
In addition, we know that the long term and sustainable relationships between countries could only be
achieved through educational cooperation. I guess you share the same idea with us. I hope today's meeting
will be a starting date to establish good relationships with your university as well.
Now, I'd like to give a short speech titled “Nuclear Energy as a Complement to Other Primary Energy
Sources”
Nuclear Energy as a Complement to Other Primary Energy Sources
As everybody would agree that it is vital for mankind to keep the world we live in and its atmosphere clean.
The pollution caused by heavy metal particles together with the carbon, sulfur and nitrogen oxides resulting
from the use of fossil fuels in many industrial areas, mainly during the electricity generation are suspended
in the air and these aerosols create a major threat to our physical and mental health. To eliminate this
threat, in other words, to generate clean/green electricity/energy?, scientists have been designing alternative systems that are more environmentally friendly. In this context, the recent technologies using renewable energy sources more gives us hope for environmental health and air quality we are exposed to.
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[However, the efficiency and sustainability of these resources vary depending on the geographical conditions. Furthermore, the huge amount used to meet the energy needs poses a great risk to the security of
energy supply for any country. In order to reduce the risk, hybrid energy systems becomes a very good
option in many ways. The method used in hybrid energy systems where the use of nuclear energy as the
primary energy source for the production of clean electricity with high reliability as a complementary element seems to be promising.
On the other hand as reported by many studies, the existing water resources will not meet the need for
clean water of the growing world population and the water to be needed for production. Therefore, the
method of purification of sea water and converting it into a usable form continue to be on scientists' agenda.
In addition to these; the studies focusing on metods to obtain enough hydrogen, the element called the
energy carrier of the 21st century, have been increasing in recent years.
While the need for sustainable, clean, abundant and cheap electrical energy will be increasing, i the use
of nuclear energy seems to be be the best alternative to meet the increasing need for energy in the future.
Thank you all for your patience.
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Prof. Dr. Vahid NOURANI
Keynote Speaker
The reliability of the modeling is an important issue that directly influences the management and decisionmaking of the problems. Therefore, the uncertainty involved in modeling should be carefully considered
to have more realistic decisions.
Recently, the Artificial Neural Network (ANN) as a prevalent modeling method has been used in hydrological modeling to identify the complicated non-linear relation between input and output variables. The
relationship between the hydrological phenomena is a complicated issue and hot topic in hydrological
studies, due to spatial and temporal changes of factors that influence the process. In spite of the numerous
applications of the ANN, it has been indicated in many previous studies that ANN models are inherently
stochastic, as identical results would be difficult to be reproduced on different occasions.
Generally, the point prediction of the ANN has been considered in most of the studies, but the reliability
of the point prediction decreases when the level of uncertainty is high. In point prediction method only a
point is directly predicted, which is the unknown true targeted value, so its application is questionable. The
point prediction is not able to give information about the uncertainty of the modeling and it is not able to
describe the prediction accuracy. Uncertainty includes model uncertainty, input uncertainty and parameter
uncertainty. The importance of determining the total model uncertainty is the same as model output and it
has the efficient impact on decision-making. Without investigating the resources of the uncertainty, the
assessment of the ANN modeling quality is impossible.
Prediction Interval (PI) is a powerful measure to inform uncertainties associated with prediction for decision makers. PIs lead to the proper arrangement of the future trends and plans, appropriate risks management and increment of the benefits of modeling. PI presents a bound that captures the observed values by
measuring the indication of accuracy called the confidence level ((1 - a) %).
The criteria of PI coverage probability (PICP) and mean PI width (MPIW) are usually used to quantify the
PIs. The first criterion corresponds to the encompassments of the intervals. The wider PI leads to higher
values of PICP. Each of these criteria separately cannot lead to a clear judgment due to their inverse relationship. Therefore, the combinational coverage width-based criterion (CWC) containing both criteria can
be used to evaluate the estimated PIs.
Some techniques are applied to compute the PIs like delta, Bayesian, Monte Carlo, bootstrap and Lower
Upper Bound Estimation (LUBE). Bayesian method was introduced by MacKay. Training the classic ANN
is based on minimizing the error function, which leads to obtain the optimum weights. While the Bayesian
method attempts to train the ANN for the posterior probability distribution of weights from assumed prior
probability distribution using Bayes’s theorem.
The performance of the Monte Carlo method is based on alteration of the model inputs, parameters or
structure or their ensemble. The number of iteration depends on the required level of reliability and is a
problem-dependent task. More repetition leads to more reliable results, but higher computational cost should also be examined as well.
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In the bootstrap method, different networks (B networks) are created with randomly selected sub-sets (with
N ́ samples) among the main set of N samples (N>N ́). The randomly selected samples from total data are
used for training each of networks. This technique presumes that ensemble of some ANNs would lead to
lower estimation errors with regard to single ANN. This method is independent of any complicated calculation using the non-linear operator or function.
The LUBE method is based on training an ANN with two outputs for developing the PIs in one level. Two
outputs present the upper and lower bounds of the PIs. The proposed ANN is trained based on the defined
cost function minimizing. Cost function contains both coverage and width criteria. This method is independent of special information about the PI bound.
Comparison of the PI construction methods showed that the delta method obtains the highest quality of the
PIs, but its repeatability (performance of the method in worst cases) is not acceptable. Moreover, the constructed PIs via the delta technique consist of fixed PI width. The Bayesian method is the most acceptable
method in the case of reproducibility (various iterations of the method lead to similar results). Moreover,
the stability of developed PIs is the other advantage of this method. The bootstrap method is favorable in
the case of variability (the response of PIs to the level of uncertainty associated with data). However, the
obtained PIs via the bootstrap method may lead to low quality in comparison to the delta and Bayesian
methods.
All in all, it is concluded that the bootstrap method has been used in the majority of the studies, as it is
simple and can be applied easily. Moreover, the LUBE method has gained noticeable attention recently in
hydrological studies due to its superiority in implementation and reliability compared to other methods.
Nevertheless, there are few applications of Bayesian or delta method in the development of PIs in the
hydrological issues.
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Prof. Hamid Reza KARIMI
Keynote Speaker
To improve the quality of life, utilization of commercial industrial robots has been successfully adopted
and further developed in precise automation processes for a variety of applications, especially robotic assisted systems in minimally invasive surgery operation. In general, a robotic surgery implementation is at
the need of a well-developed control technology and precision of the surgical tools. Hence, from both
theoretical and practical aspects the problem of minimally invasive surgical robotics control is a challenging topic. The objective of this talk is to present some challenges and recent results on both classical and
intelligent control of redundant surgical robot manipulators. Specifically, learning algorithms and optimization techniques under remote center of motion constraints are presented and then followed by model
development for the minimally invasive surgical operation. The talk will be concluded with some concluding remarks on both technical and practical aspects of control schemes for minimally invasive surgical
robotic systems.
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ÜÇ BOYUTLU YAZICILARDA POLİLAKTİK ASİT (PLA) FİLAMENT KULLANILARAK
FARKLI YÖNLERDE ÜRETİLEN NUMUNELERİN ÇEKME DENEYLERİ
Burak Samet ELMAS1, Nejat Yıldırım SARI2, Taner YILMAZ3
1-2-3

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kocaeli / Türkiye

Öz: Sundukları çeşitli avantajlar sayesinde üç boyutlu yazıcılar giderek daha yaygın kullanılmaktadır. Farklı
üç boyutlu yazıcı türleri mevcut olup bunlardan en yaygın olanı FDM tipi üç boyutlu yazıcılardır. FDM tipi
yazıcılarda yaygın olarak kullanılan malzeme ise polilaktik asit (PLA) filamentlerdir. Bu makalede de FDM
tipi bir yazıcıda, malzeme olarak PLA filament kullanılarak belirlenen sabit parametlerde, tablaya farklı şekilde konumlandırılan çekme numuneleri üretilmiştir. Numuneler adlandırılırken uzun kenarın paralel olduğu eksenin adı, orta uzunluktaki kenarın paralel olduğu eksenin adı ve kısa kenarın paralel olduğu eksenin
adı şeklinde bir sistematikten yararlanılmıştır. Konumlandırmaya göre üretim süresi ve numune kütlesi de
değişse de burada asıl amaç, numunelerin çekme deneyi altındaki davranışlarının irdelenmesidir. Çekme
deneyleri, ISO 527-2 5A standardına göre yapılmıştır. Gerilme birim uzama eğrileri, çekme dayanımı ve
elastisite modülü değerleri incelenmiştir. Deney sonuçlarına göre XYZ ile YXZ, XZY ile YZX ve ZXY ile
ZYX numuneleri ikili gruplar oluşturmuştur. En düşük çekme dayanımı, ZXY ile ZYX ikilisinde görülmektedir. Bu ikiliye göre XYZ ile YXZ ikilisinin çekme dayanımı, yaklaşık %90 ve YZX ile ZXY ikilisinin
çekme dayanımı ise yaklaşık %205 daha yüksektir. En düşük elastisite modülü değeri ise XYZ ile YZX
ikilisindedir. Bu ikiliye göre ZXY ile ZYX ikilisinin elastisite modülü, yaklaşık %14 ve XZY ile YZX ikilisinin elastiste modülü ise yaklaşık %35 daha yüksektir. Numune kesitleri incelenerek deney sonuçlarının
numunelerin konstrüksiyonlarından kaynaklandığı ortaya koyulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çekme Deneyi, Polilaktik Asit (PLA), Konumlandırma, Üç Boyutlu Yazıcı (3d Printer)
GİRİŞ
Üç boyutlu yazıcılar, bilgisayar destekli programlar aracılığı ile tasarımların kalıp gerektirmeyerek plastik
veya metal malzemelerden imal edilmesini sağlayan makinelerdir. Farklı türde üç boyutlu yazıcı sistemleri
mevcut olup ergitilmiş katmanla üretim [fused deposition modeling (FDM)] tipi üç boyutlu yazıcılar, oldukça yaygınlık kazanmış haldedir. FDM tipi üç boyutlu yazıcılar, filament olarak bilinen malzemenin sarılı
olduğu makaradan mekanik bir sistem ile ekstrüzyon kafasına iletilip ısıtılarak ergiyik hale getirilmesi ve
yazılım sayesinde eksenler boyunca kafanın hareketi sağlanarak nozuldan akıtılan malzemenin iki boyutlu
bir tablada katmanlar halinde biriktirilmesi prensibine göre çalışarak tasarımların üretimini gerçekleştiren
makinelerdir. En yaygın olarak polilaktik asit (PLA) kullanılmakla birlikte ABS (Akrilonitril Bütadiyen Stiren), PETG (Glikol Modifiyeli Polietilen Tereftalat), PC (Polikarbonat), PA [poliamit (naylon)] gibi farklı
filamentler de kullanılabilmektedir. Üç boyutlu yazıcılar, çok sayıda üretim için hız yönünden zayıf bir imalat yöntemi olsa da prototip veya az sayıda parça üretimi için kalıp gerektirmemesi, filamentlerin ucuz ve
kolay bulunması gibi sunduğu avantajlar ile kullanıcılar için oldukça caziptir. (Matias ve diğ., 2015; Gokhare
ve diğ., 2017; Sönmez ve diğ., 2018; Zolfagharian ve diğ., 2020; Martelli ve diğ., 2016)
Literatürde, üç boyutlu yazıcı ile polilaktik asit (PLA) filamentten üretilen baskıların mekanik özelliklerine
yönün etkisini inceleyen çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalara göre mukavemeti en zayıf olan numune çoğunlukla dikey yönde basılan olsa da farklı sonuçların yer aldığı veya dikey yönde üretimin başarısız olabildiği de çalışmalar da mevcuttur. (Chacóna ve diğ., 2017; Caminero ve diğ., 2019; Kim ve diğ., 2017; Alharbi
ve diğ., 2016; BTech, 2017)
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AMAÇ
Bu çalışma, FDM tipi bir üç boyutlu yazıcı ile polilaktik asit (PLA) filament kullanılarak farklı imalat yönlerine göre üretilen çekme numunelerine uygulanan deneylerden elde edilen bulguların irdelenmesi sonucunda, imalat yönünün mukavemet özelliklerine etkisini ortaya koymak, literature kazandırılarak bilimsel ve
endüstriyel çalışmalara katkı sağlayabilmek amacıyla yapılmıştır.
KAPSAM
Bu çalışmada, çekme numunelerinin her üç eksene (X, Y ve Z) paralel olacağı tüm yönleri (6 yön) sağlayacak
şekilde, bilgisayar destekli programlarda tasarımları yapılarak üretimleri gerçekleştirilmiştir. Üretim parametrelerinde, FDM tipi üç boyutlu yazıcılarda, yaygın olarak kullanılan parametreler tercih edilerek çalışma
sonuçlarının daha çok fayda sağlaması hedeflenmiştir. Yapılan deneysel çalışma, ISO 527-2 5A standardına
uygun olarak yapılarak bulgular ve sonuçlar sunulmuştur.
YÖNTEM
Numuneler, ISO 527-2 5A standardına uygun olarak “SOLIDWORKS” programı ile çizilip “Simplfy 3D”
programına aktarılmıştır. Bu programda, numunelerin tabladaki konumları tasarlanmış ve diğer tüm parametreler sabit tutularak GCode dosyaları oluşturulmuştur. GCode dosyaları vasıtasıyla numunelerin üretimleri, My 3D Printer X30 marka ve modelli üç boyutlu yazıcıda, Esun markasının natural polilaktik asit (PLA)
filament kulanılarak sağlanmıştır. Şekil 1’de, ISO 527-2 5A standardına uygun olarak çizilen numune boyutları ve çalışmada boyutların nasıl anıldığı gösterilmiştir. . Kullanılan filamentin özellikleri Tablo 1’de ve
üretime ait sabit parametreler Tablo 2’de sunulmuştur. Numunelerin tabladaki konumları (baskı yönleri) için
oluşturulan adlandırma sistematiği Şekil 2’de ve numunelerin konumlandırma tasarımları Şekil 3’te paylaşılmıştır. (ISO 527-2 5A; Esun)

Şekil 1. Numune ölçüleri ve boyutların isimleri
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Tablo 1. Kullanılan polilaktik asit (PLA) filamentin özellikleri (Esun)
Filament çapı (mm)

1,75

Uygun baskı sıcaklığı aralığı (°C)

190-210

Uygun yatak sıcaklığı aralığı (°C)

25-70

Yoğunluk (g/cm3)

1,24

Isıl eğilme sıcaklığı (°C - 0,45 MPA
Erime akış indisi (g/10 min)

56
5(190 °C/2,16 kg)

Çekme dayanımı (MPa)

65

Kopma uzaması (%)

8

Eğilme dayanımı (MPa)

97

Eğilme modülü (MPa)

3600

IZOD darbe mukavemeti (kJ/m2)

4

Tablo 2. Üretime ait sabit parametreler
Parametre Türü
Baskı kalitesi için otomatik yapılandırma
Katman kalınlığı

Orta
0,2 mm

İç dolgu deseni

Grid (Örgü-Çapraz)

Dış dolgu deseni

Rectilinear (Doğrusal)

İç dolgu yüzdesi

30%

İç dolgu açısı

±45°

Dış dolgu açısı

±45°

Destek dolgu yüzdesi

15%

Ekstrüder sıcaklığı

200 °C

Tabla sıcaklığı

60 °C

Baskı hızı
Etek katman sayısı

64

Belirlenen Parametre

60 mm/s
1

Eteğin parçaya mesafesi

0 mm

Etek çerçevesi tur sayısı

10
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Şekil 2. Numunelerin adlandırılması

Şekil 3. Çekme numuneleri yönleri ve kodları
Numunelerin Şekil 3’te gösterildiği şekillerde basılabilmesi için gerekli destek ve etekler kullanılmıştır. Üretimin ardından numuneler, kullanılan destek ve eteklerden temizlenerek çekme deneylerine hazır hale getirilmiştir. Etek ve destekler hariç olarak numunelerin üretiminde kullanılan filament uzunluğu ve kütlesi
Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Numunelerin (etek ve destekler hariç) üretimdeki malzeme sarfiyatları
Ü R NU
MU
ETİ
M
BİL NE T
GİL ÜRL
ERİ
ER
İ
Kullanılan filament uzunluğu (mm)
Kullanılan filament kütlesi (g)

Numunelerin (etekler ve destekler hariç)üretiminde kullanılan filament miktarları

XYZ
YXZ
XZY
YZX
ZXY
ZYX
çekme numunesi çekme numunesi çekme numunesi çekme numunesi çekme numunesi çekme numunesi
389,8
1,16

389,8
1,16

525,9
1,57

525,9
1,57

482,5
1,44

482,5
1,44
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ISO 527-2 5A standardına uygun olarak yapılan çekme deneyleri, Instron 4411 marka ve modelli makine
ile gerçekleştirilmiştir. Deney verileri ise Bluehill yazılımı vasıtasıyla elde edilmiştir. Deneyler, ±3 °C sıcaklığında ve 5 mm/dk hız ile yapılmıştır.
BULGULAR
Numunelerin çekme deneyi verilerinden elde edilen gerilme – birim uzama eğrileri Şekil 4’te, çekme dayanımı ve elastisite modülü değerleri Şekil 5’te verilmiştir.

Şekil 4. Gerilme – birim uzama eğrileri

Şekil 5. Mukavemet değerleri
Deney sonuçları incelendiğinde, tabla üzerinde aynı yüzey alanlarına inşa edilen ve tabla düzleminde birbirlerinin 90° derece döndürülmüş halleri olan XYZ ile YXZ, XZY ile YZX ve ZXY ile ZYX ikili numune
gruplarının gerilme – birim uzama eğrileri eştir. Şekil 5’te, ikili gruplardan çekme dayanımının en düşük
olduğu ZXY ile ZYX ikilisine kıyasla XYZ ile YXZ ikilisinin çekme dayanımının yaklaşık %90 ve YZX ile
ZXY ikilisinin çekme dayanımının ise yaklaşık %205 daha yüksek olduğu görülmektedir. Şekil 6’da, ikili
gruplardan elastisite modülü değerinin en düşük olduğu XYZ ile YZX ikilisine kıyasla ZXY ile ZYX ikilisinin elastisite modülü değerinin yaklaşık %14 ve XZY ile YZX ikilisinin elastisite modülü değerinin %35
daha yüksek olduğu görülmektedir.
Numunelerin üretiminde, yön dışındaki parametrelerin sabit tutulduğu göz önüne alındığında, çekme deneylerindeki karakteristik farklılıkların Tablo 3’te de sunulan malzeme miktarlarından kaynaklanabileceği öngörülse de sonuçlar, mukavemet değerlerinin malzeme miktarı ile doğru orantılı olmadığını göstermiştir.
Tüm parametreler sabitken yönün numunelere ve dolayısıyla çekme deneyi verilerine nasıl etki ettiğinin
anlaşılabilmesi için numune kesitleri incelenmiştir. Şekil 6’da numunelere ait kesit görüntüleri paylaşılmıştır.
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Şekil 6. Çekme numunelerinin kesit görüntüleri
Şekil 6’daki kesit görüntüleri incelendiğinde, tüm üretim parametrelerinin aynı olmasına rağmen numunelerin tablaya yerleştirilme yönlerine bağlı olarak ikili grupların konstrüksiyonlarının farklılık gösterdiği görülmektedir. İkili grupların oluşması ise tablaya temas eden yüzey alanlarının aynı olması (tabla düzleminde
90° döndürülmüş haller) ve yapıların bu alanlar üzerine inşa edilmesi sayesinde aynı desenlerin oluşmasından kaynaklanmaktadır. İkili numune grupları incelendiğinde, XZY – YZX ikilisi için numunenin uzun kenarına paralel doğrular ve sık malzeme birikimi olduğu; XYZ ile YZX ikilisi için numune kulaklarında, yatay
doluluklar olduğu ve numunenin dar kısmının boş kaldığı; XYZ ile YZX ikilisinde ise çapraz bir örgü oluştuğu görülmektedir. Bu durumdan hareketle de baskı yönüne göre oluşacak konstrüksiyonun üretilen parçaların mukavemet özelliklerine önemli ölçüde etki ettiği ortaya koyulmuştur.
SONUÇ
Yapılan deneysel çalışma sonucunda, inşa edildikleri alanları aynı olan (tabla düzleminde 90° döndürülen)
numune ikililerinin aynı özellikleri sağladığı görülmüştür. İkili gruplar karşılaştırıldığında ise baskı yönünün
çekme dayanımı ve elastisite modülü için önemli oranda değişiklikler meydana getirdiği görülmüştür. Bu
değişikliklerin numunelerin üretiminde kullanılan malzeme miktarıyla doğru orantılı olmayıp numunelerin
kesitlerinin incelenmesiyle görülen konstrüksiyon farklılıklarından kaynaklandığı ortaya koyulmuştur. Yapılan çekme deneyleri sonuçlarında, baskı yönüne göre çekme dayanımının en düşük olduğu ikiliye kıyasla
numunenin geniş alanına inşa edilen ikili grupta %90 ve ince kenar üzerine inşa edilen grupta %205 oranında
artış gösterdiği belirlenmiştir. Bu çalışma ile FDM tipi bir üç boyutlu yazıcı ile aynı tasarımların daha iyi
mekanik özelliklere sahip olacak şekilde üretilebilmesinde, parçanın tablaya yerleştirilme yönünün önemi
sunulmuştur. Ayrıca, bu çalışma ile FDM tipi bir üç boyutlu yazıcıda, polilaktik asit (PLA) filament kullanılarak gerçekleştirilecek bilimsel ve endüstriyel çalışmalar için parametre seçiminde yararlanılabilecek bir
doküman literatüre sunulmuştur.
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Abstract: Basalt fibers are inorganic natural, non-toxic, eco-friendly, lower cost and are easy for processing
associated with higher modules/strength. In recent years, these reinforcements are extensively selected for
manufacturing of light, strong, and hybrid composite structures, leading to lower cost. In addition, basalt
fabrics have offered a balance property based on easy handling during production step of composites and
given a better performance when compared to other reinforcements such as glass, asbestos and aramid. This
paper describes the two-body tribological properties of epoxy resin reinforced with continuous basalt fibers.
These composites were manufactured through conventional open molding method. The tribological properties of the composites were studied with Taguchi L27 array against SiC papers. Wear rate and analysis of
variance were adopted to find out the effects of various factors including load, sliding distance and hardness.
The results indicated that the wear rate decreased with increasing load, speed, sliding distance while increased with hardness of samples. It was revealed that the most dominant factor was found to be hardness, whereas load, sliding distance, rotational speed were not significant. Further, the epoxy reinforced with 60 wt.%
of basalt fabrics led to the better wear properties of structural parts, which was followed by 40wt.% basalt
fibers.
Keywords: Basalt, Hardness, Flexural and Impact Strength, Abrasive Wear, Load, Distance
INTRODUCTION
Polymer based composites including various fillers, particles or reinforcements are frequently used for making the composite materials because of their higher strength/stiffness and lower density. Glass, carbon,
graphite and aramid fibers are the most generally selected reinforcements for making fiber-reinforced polymer composites. Basalt is a natural material found in volcanic rocks, which is used as a reinforcement element to increase the property of polymer because it is easy to manufacture with a lower cost than glass and
carbon fibers. Polymer-based composite materials have been used in many engineering applications such as
aircraft/space industry, automotive and marine industry because of their superiour rigidity/strength, availabilities of a wide range and thermal stability (Rosa 2006, Raju et al. 2013). Whereas, they have difficulties
in practice as sliding applications of pure polymers due to lower mechanical and tribological behaviour
(Harsh and Tewari 2002, Liu et al. 2006).
In recent years, basalt fibers have been used successfully in manufacturing the composite structures using
plastics covering epoxy, polyester and vinyl ester resin and better mechanical properties were obtained from
Vinyl ester (Colombo et al.2012), Polyamide (Song et al.2006), Low Density Poly Ethylene (LDPE) (Akıncı
et al. 2010) and Polyproplene (Czigancy 2006). Basalt fabric has also offered a balance property in terms of
easy handling during the manufacturing stage of composites and performances, recently. Basalt fiber/fabric
reinforced laminate composites showed better performance than those of glass fiber-reinforced composites
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(Kim et al.2018; Amuthakkannan et al. 2014, Chairman et al.2013, Fiore et al.2011). Inﬂuence of hybridization on mechanical behavior of composites is strongly influenced by fiber type, content, direction of fiber
and matrix type (Patel et al.2018; Öztürk 2005; Petrucci et al.2013, Subagia et al.2014, Lim et al.2014; Patel
et al.2018; Mutalikdesai et al. 2017; Amuthakkannan et al.2014).
Among various wear types, abrasive is the most important wear type because of 64% contributing to the total
cost of wear (Neale and Gee 2001). Some studies are carried out on wear properties of basalt/epoxy composites. Good tribological properties were obtained as BFC/Gr/SiO2 composites tested under higher speed and
load condition (Wang et al. 2010). Tribological behaviour of basalt fiber reinforced polyimide composites
tested against GCr15 steel revealed that the wear rate decreased with increasing speed and load. Their tribological behaviour remarkably improved when low incorporation of basalt ﬁbres were introduced by Zhang
et al. (2009). Wear behaviour of basalt and glass fabric epoxy composites was investigated against 400 grit
size of SiC papers (Chairman et al. 2013, Chairman et al.2012, Akıncı et al. 2012). Coefficient of friction of
low density polyethylene decreased with increasing the basalt content up to 30 %, but more than 30 wt.%
basalt indicated a steady state region. The basalt ﬁbres polytetraﬂuoroethylene composite exhibited the highest wear rate than that of carbon ﬁbres at water lubrication by Wang et al. (2014). Friction coefficient
decreased with increasing the pressure, especially for mixed and hydrodynamic lubrication regions. Another
study indicated that high friction coefficients were observed as a result of high surface roughness by Dimitrious (2014). It was reported that MoS and graphite as reinforcements increased the tribological property of
basalt based polyimide composites signiﬁcantly (Antonov et al. 2012).
Taguchi method is mostly used for engineering analysis to optimize the performance of system or composites
(Roy 1990). Basawarajappa et al. (2009) studied the wear behaviour of glass–epoxy composites under abrasives using L9 orthogonal array. The results showed that abrasive distance was more effective compared to
others. Subayya et al.(2012) investigated the tribological property of carbon-reinforced composites at abrasives by Taguchi’s design, but silicon carbide was treated with silane and without silane. The load was more
dominant effect on the wear volume, followed by grain size of SiC reinforced carbon-epoxy composites. The
wear investigation on the epoxy composites containing short jute fibers was analyzed with statistical method
by Mishra and Biswas (2016). Abrasive wear property of PTFE, GFRCs and CFRCs were studied using
Taguchi technique by Şahin (2015b). Compressive strength had a little effect, but grit’s size, load and distance showed more predominant influence on the wear. The most significant factor on the tribological property of PTFE composites was the sliding distance (Şahin and Mirzayev 2015a, Şahin and İzciler 2016).
The literature review suggests that number of studies on the wear property of fiber/fabric-reinforced polymeric composites were conducted using experimental and statistical approaches such as epoxy/PTFE/Vinyl
ester composites. However, there is little research into the abrasive wear property of basalt reinforced composites (Wang et al. 2010, Wang et al. 2014, Zhang et al. 2009, Antonov et al. 2012, Liu et al. 2006, Chairman
and Babu 2012, Şahin and Izciler 2016). Therefore, in light of the discussion above, effects of load, speed,
sliding distance and fiber content of basalts on the wear property of epoxy resin were investigated using the
Taguchi method under abrasive sliding conditions.
PURPOSE
The purpose of this paper is to find out the tribological properties of epoxy resin reinforced with continuous
basalt fibers manufactured through conventional open molding technique. Taguchi (L27) design was applied
on the dry sliding properties of the composites. The effects of various factors including load, distance and
hardness were investigated under various abrasives of SiC emery papers.
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METHOD and MATERIALS
Materials. Basalt reinforced epoxy composites (BFRCs) were made by compression molding method. The
basalt fabric was selected as a reinforcement while the resin was epoxy resin (SR 8500). The basalt’s diameter was about 17-20 µm. The production stages involved the mixing of epoxy with a hardener at a ratio of
100:28. Then composite panel dimension was about 150 x 150 mm x mm.
For preparing each configuration of basalt/ epoxy composite laminate, total of fourteen plies of basalt woven
fabrics were stacked in every laminate composite. The mixture of the resins should spread well between the
fabrics. The hardener (1/3 wt.%) was added into the mixture and stirred for 15 min. The mixture was then
poured into the steel mold. The steel was coated with the releasing agent. Curing process was performed at
about 50 °C. Specimen’s size of the wear work was 5 x 5 x 4 mm3 in dimension, which was machined from
the plates. Three different specimens including 0 wt. %, 40 wt. % and 60 wt. % basalts were prepared as the
composite laminate, respectively. Hereafter they can be referred as an epoxy resin (EP), 40wt.% BF-reinforced composite and 60wt.% BF-reinforced composite, respectively.
Mechanical characterization. Flexural tests were done with an Instron 3369 type of tester having a 50kN
capacity according to ASTM D3039 standard. Three-point bending test was carried out at same machine at
across head speed of 10mm/min. Hardness test was carried out through macro-hardness tester with a 5mm
steel ball diamond indenter by applying 30 Kg load. At least, three samples were tested for each composite/matrix, then the results were averaged.
Experimental design. Taguchi L27 (313) experimental plan was selected for these analysis to investigate the
influences of process factors for the tribological property of composites. This experimental lay-out consider
four main factors covering load, distance and speed and weight fraction (wt. %) of composite or hardness
(H) on the wear rate (WR) of composite as process parameters. The control factors, their levels and codes
were indicated in Table 1, showing the three levels of plan. Taguchi method identifies not only significant
control factors, but also their interactions affecting the wear rate predominantly. In this method, the results
were analyzed to establish the optimum condition and calculate the contribution of each factors.
Table 1. Control factors and their levels
Symbol

Control parameters

Unit

Level 1

Level 2

Level 3

L

Applied load

N

5

10

15

D

Sliding distance

m

35

75

125

S

Speed

rpm

80

140

200

H

Hardness

HRB

41

48

60

Wear tests. Two-body abrasive wear experimental set-up was a conventional wear machine in accordance
with ASTM G99 standards. Tests were performed using rectangular 5mmx5mmx4 mm shape of composite
samples. The specimen made from basalt fabric reinforced composite (BFRC) was rubbed in the circular
motion against the water proof SiC emery paper (500 grit) fixed on the cylindrical disc. Fig.1 shows the
schematic wear testing set-up. A rotating disc was attached with SiC emery paper and composite sample.
Normal load (F) was applied with cantilever system that is over composite specimen.
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The tests were conducted at various velocities of 0.3768 m/s (80 rpm), 0.6598 m/s (140 rpm), 0.942 m/s (200
rpm) with different loads. The mass loss was measured for three distance of 35m, 70m and 125m. For each
test, fresh SiC grit was used and mass loss of specimens were measured before and after the tests, and data
were recorded. After completing the test, pin was cleaned, dried and then weighed with a microbalance with
0.1 mg accuracy. Three replicates were performed for each material. Wear measured by loss in mass, then
converted into wear volume using the density data. The specific wear rate (Ks) was calculated from the
following Eq. (1):
𝐾𝑠 =

∆𝑉
𝐿∗𝐷

(mm3/N.m)

(1)

where ∆V is the volume loss (mm3), L is the load (N) and D is the abrading distance (m).

Fig. 1. Schematic pin-on-disc type of wear testing set-up
FINDINGS AND RESULTS
Hardness. Hardness of the epoxy was measured at 41 HRB, but it was greatly increased with the introduction
of basalt into the epoxy resin (Table 2). The hardness of 40wt. % BF reinforced and 60wt. % BF reinforced
composites was in the range 48 HRB, 60 HRB, respectively. The increasing hardness can be attributed to
introduction of basalt fabric contents into epoxy composite. In other words, a 17% increase was observed
for the 40wt. %BF reinforced composite when compared to the resin matrix while a 25% improvement was
found in the 60 wt. % BF reinforced composite when compared to the 40wt. % BF reinforced composite.
The flexural strength of the composites also increased significantly from 83 MPa to 315 MPa for 40wt.%
basalt reinforced composites.
Table 2. Mechanical properties of the epoxy composites
Material’s type

Weight fraction
(wt.%)

Flexural strength
(MPa)

Rockwell B Hardness
(HRB)

EP

0

83

41

BF40

40

315

48

BF60

60

359

60.3

(Symbol)

Influence of control parameters. The results of average wear rates of the epoxy reinforced composites against SiC abrasives using L27 orthogonal array were illustrated in Fig.2. The tests on this graph were carried
out at the indicated control factors. The mean response exhibits an average value of the performance with
different levels. The results of the wear rate in terms of mean values for the epoxy composites at dry wear
72

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
conditions were evaluated (Fig. 2). Using the lower-the better criterion, all of the experimental data for both
wear rates were calculated. It was evident from the figure that the hardness was the most effective for abrasive wear of composites.

Fig. 2. Average wear rate of the basalt fabric-reinforced epoxy composites
Fig. 2 exhibits the variation of wear rate of BF–filled composites tested at different loads and speeds sliding
against SiC emery papers. It is concluded that the hardness factor revealed the highest effect on the wear,
whereas other factors like load, sliding distance were insignificant effects due to not increased the contact
temperature (Basawarajappa et al.2010, Kumar et al.2009). A lower wear rate was obtained at the highest
hardness associated higher flexural strength of the tested 60wt.% basalt reinforced composite due to increasing the fiber contents in the epoxy resin. These results agree well with those obtained by the previous studies
(Basawarajappa et al.2010, Suresha &Kumar 2009, Ray &Gnanamoorthy 2007), but they are not good agreement with the recent work carried out by Hrabe and Müller (2016). The minimum wear rate was obtained
with the combinations of level 3 of hardness, level 3 of load, level 3 of distance, and level 3 of speed factor
due to obtaining more higher mechanical properties (Figs.2 and 3).
Fig.3 shows the Pareto chart of the standardized effects. Pareto chart is one of the basic quality tools for
analysing data among others. This chart exhibits the standardised effect of process factors on the wear rate.
The degree of effect of each parameter for obtained results can be seen in this figure. This chart indicated
that increase of A, length of bars visually showed AA factor had a positive, statistically considerable influence on the specific wear rate of composites. Fig. 4 indicates a residual versus fitted vaules. Distributions of
errors seem to be normal because of distributing evenly and randomly along the zero line.
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Fig. 3. Pareto chart of the standardized effects., Fig. 4. Residual versus fitted values
On the other hand, the wear rate was minimal for trial 17 because of using the highest level of hardness (60
HRB), third level of load (15 N), third level of distance (125 m) and first level of speed (80 rpm). Archard’s
equation indicated that the wear was directly proportional for both load and distance, which was true for the
present finding. However, Wang and Li (2014) found that the sliding speed had more significant influence
on dry wear than load due to clogging of abrasive grits with wear debris of SiC reinforced composites (Mohan et al.2010). It is reported that the particle size played an important role in improving such mechanical
properties as toughness and stiffness (Suresha et al.2010b, Şahin 2015b). The applied load was the main
factor of tribological behavior of various polymer composites (Liu et al. 1999, Unal et al. 2004, Sudarshan,
Varadarajan & Rajendra 2013, Şahin et al. 2017, Subayya et al. 2012). However, previous studies indicated
that the distance was more effective on tribological behavior (Mohanty et al.2015, Zhang et al.2004, Basawarajappa et al. 2010, Şahin and İzciler 2016, Şahin and Mirzayev 2015).
Regression equation. To determine the correlation between process factors and wear, model was developed
bystatistical software “Minitab17”. The equation for the wear rate (WR) was shown as follows,

WR (mm3/N.m) = 4.65 - 0.1682 H + 0.0057 L + 0.00172 D
+ 0.00178 S + 0.001549 H*H
- 0.00086 L*L - 0.000018 D*D
- 0.000009 S*S
(2)
where WR = wear rate (mm3/N.m), H = material hardness (HRB), L = load (N), D = distance (m), S = speed
(rpm), and). This WR was obtained from un-coded units. The WR of composites could be calculated with
substituting the recorded values of the variables for Eq. (2).
Confirmation test. After getting optimal processing factor levels, it was customary to develop a predictive
equation for conducting some confirmation tests. Therefore, final step of the experimental design was to
predict and verify the optimal control factors. The predicted equation of wear rate was calculated from regression Eq.(2).
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The predicted wear rate by Eq. (2) was calculated and compared to the experimental result as shown in Table
4. Fig. 5 indicates the comparison of measured and theoretical prediction for the wear rate of composites.
The mean wear rate was obtained about 0.23037 mm3/N.m. However, the predicted wear rate using the
involved factors for the composite samples concluded and the average error was about 18%, but when the
trial 7 is neglected, then the error approaches to about 10%.
Table 4. Results of confirmation experiments
Measured wear rate
(mm3/N.m)

Prediction wear rate
(mm3/N.m)

Average error,%

1

0.426225

0.486199667

12.34

4

0.160731

0.17922766

10.32

5

0.193121

0.17922766

7.752

6

0.161739

0.14655933

10.357

7

0.197126

0.14969533

31.685

8

0.139691

0.16147233

13.49

Average error, %

15%

0,6
y = 1,1107x - 0,0335
R² = 0,852

0,5

Prediction

0,4
0,3
0,2
0,1
0

0

0,1

0,2
0,3
Experimental

0,4

0,5

Fig. 5. Comparison of measured and theoretical prediction for the wear rate of composites
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CONCLUSIONS
The following conclusions on two-body tribological property of epoxy reinforced by basalt fibers were
drawn:
The incorporation of basalt fabrics in resin matrix improved the mechanical strengths of epoxy composites.
Improvements in the flexural were 2.80 times better in compared to epoxy, while improvements in fabric
contents were about 14% for 60 wt. % BF fillers when compared to 40 wt. % BF fillers. The tribological
properties of the epoxy resin were improved considerably when the basalt fabrics were introduced. The wear
rate decreased with increasing hardness, and increased with load, sliding distance and speed on reinforced
epoxy. The tribological properties of the composites was considerably affected by hardness, but not with
load, sliding distance and speed.
Best tribological properties were obtained with 60 wt.% of BF, leading the opportunities for use in applications of construction industry, automotive and airspace industry. Moreover, confirmation experiment was
performed to verify the result by testing some factors. The regression model was developed using the confirmation testing parameters.
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CHARACTERIZATION OF AN OLIVINE-RICH CHROMITE TAILING
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Abstract: In this study, an olivine-rich sample obtained as final tailing from a chromite enrichment process
was characterized in detail. Within this scope, physical, chemical and mineralogical properties were determined by X-ray fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD), laser size and thermogravimetric (TG) analyses. According to the XRF results, the sample mainly consists of 50.03% MgO, 38.24% SiO2 and 7.32%
Fe2O3, indicating the forsteritic olivine inclusion. As expected from a chromite tailing, the sample also contains 1.59% Cr2O3. Furthermore, a relatively high nickel content, 0.42% NiO, was detected from the XRF
analysis. The laser size analysis shows that the olivine-rich sample has a size distribution varying in the range
of 60-450 μm with a mean size of 186 µm by volume. The BET surface area and density values were determined as 0.036 m2/g and 3.38 g/cm3, respectively. The relatively low density value obtained also specifies
high forsterite content of the sample. The XRD analysis conducted shows that the major crystalline inclusions were considered as olivine, lizardite and enstatite. In addition, some spinel minerals such as hercynite
and chromite were identified as minor phases. TG analysis indicates that the sample exhibited only 2.38%
weight reduction up to 1000 °C. Overall results have suggested that the olivine-rich chromite tailing examined could have a promising utilization potential in the refractory and metallurgy industry, and could also
have a potential usage as a source material for the recovery of high-value nickel mainly due to its suitable
chemical and physical properties.
Keywords: Olivine, Chromite Tailing, Characterization, Utilization Potential
INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK
The mineral olivine, (Mg,Fe)2SiO4, a natural solid solution of forsterite (Mg2SiO4) and fayalite (Fe2SiO4), is
one of the most abundant minerals in ultrabasic and basic rocks low in silica (Michel et al., 2013; Örgün and
Erarslan, 2012). The main chemistry of olivine and its associated properties such as melting temperature and
chemical reactivity depend on the volume fractions of these two end members (Acar, 2020; Nemat et al.,
2016). The color, hardness and specific gravity of an olivine mineral also vary with its fayalite content, which
are dark green to light green, Mohs scale of 6-7 and 3.22-4.39 g/cm3 (Acar, 2021; Küçükoğlu, 2016; Örgün
and Erarslan, 2012).
Olivine has been using in the metallurgy, ceramic and refractory industries but its main utilization takes place
as a slag conditioner in steel production (Acar, 2020; Furlani et al., 2015; Qafoku et al., 2018). For the
majority of these utilization areas, the most important specification is the amount of forsterite inclusion due
to its superior properties such as high melting point, low heat and electrical conductivity, good chemical
stability and excellent insulation property (Barzegar Bafrooei et al., 2014; Hossain et al., 2017; Khattab et
al., 2015). Olivine has also various application areas such as abrasive and balance material, reclamation of
acidic soils, disposal of industrial, medical and nuclear wastes, control of CO2 release, rehabilitation of acid
mine drainage and use as ornamental stone (Acar, 2021; Küçükoğlu, 2016; Örgün and Erarslan, 2012).
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PURPOSE
In this study, an olivine-rich chromite tailing sample was characterized for its physical, chemical and mineralogical properties and examined for its utilization potential.
SCOPE
X-ray fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD), laser size and thermogravimetric (TG) analyses were
conducted for the detailed characterization of the olivine-rich sample. The experimental results obtained
were evaluated in terms of some physical and chemical specifications.
METHOD
The olivine-rich sample examined in this study was obtained as the final tailing from a chromite enrichment
plant. In this plant, serpentine with low specific gravity was first separated from heavier chromite and olivine
by shaking table. After drying and sizing, chromite was then concentrated by magnetic separation. Finally,
olivine was obtained as a tailing and stored in a tailings dam.
The major chemical constituents of the olivine-rich sample were determined via a Spectro IQ XRF instrument. The loss on ignition (LOI) was measured in an air oven at 750°C for 3 h. The laser size analysis was
carried out with a Malvern Mastersizer 2000 instrument by wet method. Density of the sample was measured
via a Quantachrome Ultrapycnometer 1000 using helium gas. Surface area measurement was done by a
Micromeritics 3 Flex instrument using nitrogen adsorption method. The mineralogical composition was
examined by a PANalytical Empyrean XRD instrument. Thermogravimetric (TGA/DTA) analyses were
conducted by a TGA 1500 instrument in nitrogen atmosphere.
FINDINGS
The main chemical composition of the olivine-rich chromite tailing sample is given in Table 1. As seen in
Table 1, 50.03% MgO and 38.24% SiO2 contents point out the forsteritic olivine inclusion of the sample and
its possible refractoriness. In addition, 1.19% LOI value indicates that there is no need for the expensive
calcination process for the refractory usage (Acar, 2020; Küçükoğlu, 2016). On the other hand, 7.32% Fe2O3
content exceeds the upper limit for the olivine refractory, which is 6% (Routschka and Wuthnow, 2012). As
expected from a chromite tailing, the sample also contains 1.59% Cr2O3 and 0.42% NiO. Although the nickel
content seems low compared to the grade of conventional deposits varying in the range 0.7-2.7%, the olivine
sample could have a potential usage for the recovery of valuable nickel contents (Santos et al., 2015). The
chemical composition of the olivine-rich sample also indicates its utilization potential as a foundry sand in
the metallurgy industry.
The particle size distribution of the sample is illustrated in Figure 1. According to Figure 1, olivine has a size
distribution varying in the range of 60-450 μm. From the laser size analysis, 10%, 50% and 90% cumulative
passing sizes by volume were determined to be approximately 107 µm, 186 µm and 295 µm, respectively.
The particle size distribution data indicates that there is no need for another high cost grinding process prior
to the final usage. In addition, 0.036 m2/g and 3.38 g/cm3 were obtained for the BET surface area and density
values of the sample, respectively. Since the average density of pure forsterite is 3.27 g/cm 3, the olivine
sample used can be considered as a forsteritic type olivine.
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Table 1. Chemical composition of the olivine-rich sample
Constituents

(%)

MgO

50.03

SiO2

38.24

Fe2O3

7.32

Cr2O3

1.59

Al2O3

0.72

NiO

0.42

CaO

0.37

LOI (750oC-3h)

1.19

14
12

Intensity (%)

10
8
6
4
2

0
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100

1000

Particle size (μm)

Figure 1. Particle size distribution of the sample
The XRD pattern of the sample together with the required peak identifications is given in Figure 2. ICSD
(Inorganic Crystal Structure Database) database was used to analyze the diffraction peaks. As seen in Figure
2, the olivine-rich chromite tailing sample mainly consists of magnesium silicate minerals especially olivine
(Mg1.8Fe0.2SiO4, 98-001-3459) as expected. The other magnesium silicate crystalline phases detected are
serpentine group lizardite 1 M (Mg3Si2O9H4, 98-003-8534) and enstatite (MgSiO3, 98-001-7101). In addition, the sample contains small quantity of some spinel group minerals, hercynite (AlFe2O4, 98-005-5043)
and chromite (Cr2FeO4, 98-004- 8793), and also includes very low amount of quartz (SiO2, 98-003-4087).
The XRD analysis results are strongly correlated with the ones obtained for the chemical analysis, validating
the forsteritic olivine inclusion of the sample.
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Figure 2. Mineralogical composition of the olivine-rich sample
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Figure 3. TGA/DTA pattern of the olivine-rich sample
Figure 3 displays the TGA/DTA patterns of the olivine-rich sample. According to Figure 3, the sample exhibited only 2.38% weight reduction from ambient to approximately 1000 °C, indicating the low amount of
hydrated mineral inclusion. A considerable part of this reduction is resulted from the dehydroxylation of the
lizardite phase which occurs at the temperatures between 400 and 700 °C (Lafay et al., 2016).
Small endothermic peaks appeared up to 323.92 °C can be attributed to the release of physical water, corresponding to only 0.24% weight loss (Emrullahoglu Abi et al., 2015). The large endothermic peak seen at
409.88 °C and the relatively smaller ones formed at 457.94 °C and 488.10 °C can be due to the heat effect
of impurities (Cheng et al., 2002). The highest weight reduction, 1.54%, occurred in the range of 513.1582
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817.37 °C can be corresponded to the release of structural water from the lizardite inclusion (Cheng et al.,
2002; Emrullahoglu Abi et al., 2015; Lafay et al., 2016). The relatively large exothermic peak appeared at
834.87 °C specifies the decomposition of lizardite into forsterite and free silica (Nemat et al., 2016).
CONCLUSION
Overall results have shown that the olivine-rich chromite tailing sample could have probable applications in
the refractory and metallurgy industry mainly due to its feasible properties such as suitable chemistry, applicable particle size distribution and no need for the expensive calcination process. Furthermore, the olivinerich sample could also have a potential usage for the recovery of high-value nickel because of its relatively
high nickel inclusion and appropriate particle size.
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X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY ANALYSIS OF AN ELECTRIC-ARC FURNACE
DUST
İlker ACAR
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Abstract: In this study, an electric-arc furnace dust (EAFD) sample resulted from a pyrometallurgical ferrochrome production process was examined in detail by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) analysis.
According to the X-ray fluorescence (XRF) results, the EAFD sample consists of 18.88% SiO2, 15.44%
Cr2O3, 15.13% MgO, 7.37% Fe2O3, 6.26% CaO and 3.65% Al2O3 contents. The top size of the sample was
determined to be about 425 µm from the wet-sieving analysis where 80 and 50% cumulative passing sizes
by weight were also determined as approximately 143 and 79 µm, respectively. The X-ray diffraction (XRD)
analysis indicates that magnesium silicate and SiO2-based phases, forsterite and cristobalite constitute the
main crystalline inclusions of the EAFD sample. From the XPS results obtained, the EAFD sample elementally consists of 49.95% O, 17.12% Mg and 7.24% Si which are in line with the XRF results. In addition, the
sample also has potentially hazardous two heavy metals, 0.99% Cr and 2.60% Zn. Specifically, the detailed
XPS analysis indicates that chromium exists as two forms, hexavalent chromate (VI) and trivalent chromite
(III) at 2p3/2 orbitals. By comparing intensities of the peaks observed, almost half of the chromium content
occurs as hazardous hexavalent state. Considering its fine size together with the high amount of hazardous
hexavalent chromate, it can be surely said that highly mobile and toxic Cr (VI) content of the EAFD sample
must be immobilized as much as possible prior to disposed in landfills.
Keywords: Electric-Arc Furnace Dust, XPS Analysis, Hexavalent Chromate, Hazardous Pollutants
INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK
Electric-arc furnace dust (EAFD) is one of the main waste resulted from the production of ferrochromium,
a commonly used alloy for the manufacturing of stainless steel (Bulut et al., 2009; Erdoğan, 2011). EAFD
forms during carbothermic reduction of chromite (FeO.Cr2O3) in electric-arc furnaces at the temperature of
about 1700 °C (Bulut et al., 2009; Gencel et al., 2013). It is generated by the subsequent volatilization,
oxidation and solidification of metals such as Zn, Pb, Cd, Ni, and Cr in the form of a dust with particle size
finer than 10 µm (Arnold et al., 2017).
EAFD is generated in the approximate range of 1-2% by weight of the ferrochrome produced depending on
the scrap used and its previous processing. Globally, approximately 30% of the EAFD generated finds application as source materials for the recovery of metals, while the remaining 70% is disposed in landfills which
can be regarded as environmentally undesirable approach due to its high levels of extractable toxic elements
(Arnold et al., 2017; Bulut et al., 2009; Cholake et al., 2018).
The most abundant heavy metals in EAFD can be counted as Cr, Zn, Pb, Ni and Cd. In particular, hexavalent
chromate is considered as one of the most hazardous elements generated during the ferrochromium production. Unlike trivalent chromite (III), hexavalent chromate (VI) is highly mobile, extremely toxic and carcinogenic to living organisms. Therefore, EAFD has been categorized as hazardous waste and its disposing in
landfills without any pre-treatments such as detoxification and immobilization processes is strongly prohibited by a wide range of countries (Bulut et al., 2009; Fernández Pereira et al., 2009; Shahid et al., 2017).
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PURPOSE
In this study, an EAFD sample generated during ferrochromium production was examined for its hexavalent
chromium inclusion mainly by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) analysis.
SCOPE
XPS analysis has proven to be a powerful and accurate method used for the determination of the oxidation
state of transition metals (Greunz et al., 2018). Therefore, XPS analysis was used in this study for the determination of hexavalent chromate (VI) content of the EAFD sample.
METHOD
The chemical composition of the EAFD sample was determined by a Spectro IQ X-ray fluorescence (XRF)
instrument. The particle size distribution was determined by wet sieving method. The major crystalline inclusions were examined by a PANalytical Empyrean X-ray diffractometer (XRD). Thermogravimetric analysis (TGA/DTGA) was conducted by a TGA 1500 instrument in nitrogen atmosphere. XPS analysis of the
sample was performed with a Specs-Flex instrument. General survey spectra were recorded for the binding
energy of 0-1387 eV at 100 eV pass energy while narrow range spectra for chromium element were acquired
in the range of 564-604 eV at the pass energy of 40 eV.
FINDINGS
The major chemical constituents of the EAFD sample are exhibited in Table 1. As seen in Table 1, in the
order of decreasing amounts, the sample consists of 18.88% SiO2, 15.44% Cr2O3, 15.13% MgO, 7.37%
Fe2O3, 6.26% CaO and 3.65% Al2O3 contents. Similar chemical composition for a ferrochromium EAFD
was also reported in the literature (Bulut et al., 2009).
Table 1. Chemical composition of the EAFD sample
Constituents

(%)

SiO2

18.88

Cr2O3

15.44

MgO

15.13

Fe2O3

7.37

CaO

6.26

Al2O3

3.65

The particle size distribution of the EAFD sample is illustrated in Figure 1. According to Figure 1, almost
all of the particles pass through 425 µm while 80% (P80) and 50% (P50) cumulative passing sizes by weight
were determined to be approximately 143 µm and 79 µm, respectively.
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Figure 1. Particle size distribution of the sample
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Figure 2. Mineralogical composition of the EAFD sample
The XRD pattern of the EAFD sample is illustrated in Figure 2. The diffraction peaks were analyzed via a
software program. As seen in Figure 2, the EAFD sample mainly consists of forsterite (Mg2SiO4) and cristobalite low (SiO2), and also includes magnesium dichromium oxide (Cr2MgO4), calcium silicide (CaSi),
magnesium silicide (Mg2Si), fayalite (Fe2SiO4) and stishovite (SiO2).
Figure 3 displays the TGA/DTGA patterns of the EAFD sample. According to Figure 3, the sample exhibited
8.22% weight reduction up to the highest temperature tested. Since the EAFD sample is a waste generated
from a combustion process, this result can be attributed to its unburn carbon content.
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Figure 4. General XPS spectra of the EAFD sample
Figure 4 and Table 2 show the general XPS spectra and atomic ratio of the sample, respectively. In line with
the chemical and mineralogical analyses, the main peaks for O, Mg, Si, Ca and Na can be clearly seen in
Figure 3. In addition, the peaks appeared at 577 and 1022 eV binding energy values indicated with red font
confirms chromium and zinc contents of the EAFD sample.
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Table 2. XPS atomic ratio of the EAFD sample
Elements

Orbitals

Positions (eV)

Atomic ratio (%)

O

1s

531

49.953

Mg

2s

88

17.115

Si

2p

101

7.236

S

2p

169

1.624

Cl

2p

199

1.015

Ca

2p

351

5.965

Na

1s

1072

1.369

K

2p

293

4.276

Cr

2p 3/2

577

0.987

Zn

2p 3/2

1022

2.594

C

1s

285

7.865

8.6
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Figure 5. Narrow range XPS analysis for chromium element
Figure 5 illustrates the detailed narrow range spectra for chromium. As seen in Figure 5, two oxidation states,
trivalent chromite and hexavalent chromate were determined at 2p3/2 orbitals. Specifically, trivalent chromite
(III) forms of Cr2O3 and CrCl3 were assigned at 576.5 and 577.2 eV, respectively. On the other hand, hexavalent chromate (VI) forms of CrO3 and K2Cr2O7 corresponded to higher binding energies, 578.1 and 579.2
eV, respectively. All of these results are strongly correlated with the literature investigations (Greunz et al.,
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2018; Murphy et al., 2009). By comparing the intensities of the peaks examined, the relative proportions of
Cr (III) and Cr (VI) for 2p3/2 orbitals were sequentially calculated as 50.25 and 49.75%. Since almost half of
the chromium content occurs as hazardous hexavalent forms, they must be reduced to immobile trivalent
chromite form prior to disposed in landfills.
CONCLUSION
Overall results have shown that the electric-arc furnace dust sample resulted from a ferrochrome production
process has a significant content of hexavalent chromate with hazardous characteristics such as high mobility
and extreme toxicity. Therefore, the hexavalent (VI) chromate must be first reduced to much less dangerous
trivalent (III) state and then carefully disposed in landfills.
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Öz: Fermente sosisler ile diğer kür edilmiş et ürünlerinde kürleme ajanı olarak yaygın bir şekilde nitrit kullanılmaktadır. Parça halinde işlenen kuru kür edilmiş bazı geleneksel et ürünleri ile uzun süre olgunlaştırılan
fermente sosislerde nitrat da kürleme ajanı olarak kullanılabilmektedir. Antimikrobiyal ve antioksidan aktivite, karakteristik kür lezzeti, renk oluşumu ve stabilitesinde önemli fonksiyonları olan nitrat ve nitrit, aynı
zamanda nitrozamin oluşumunda da rol oynamaktadır. Nitrozaminler, N-nitrozo bileşikler grubuna giren
mutajenik, kanserojenik ve teratojenik bileşiklerdir. Et ürünlerinde Nitrozodimetilamin (NDMA), Nitrozopirolidin (NPYR) ve Nitrozopiperidin (NPIP) yaygın olarak bulunan nitrozaminlerdir. Et ürünlerinde nitrozamin seviyesini düşürmek amacıyla pek çok uygulamaya gidilmiştir. Öncelikle et ürünlerine katılan nitrat
ve nitritin seviyesi yasal mevzuatlarla önemli ölçüde sınırlandırılmıştır. Ayrıca askorbik asit ile fenolik bileşiklerin nitrozamin oluşumunda inhibitör etki gösterdiği araştırmalarla ortaya konulmuştur. Fermente sosislerde starter kültür olarak kullanılan laktik asit bakterileri ile yerel laktik asit bakteri suşlarının nitrozamin
oluşumundaki etkilerine yönelik araştırmalar da yürütülmektedir. Son yıllarda yürütülen araştırmalarda laktik asit bakterilerinin nitrozaminleri parçalayarak veya nitrozamin oluşum reaksiyonlarını inhibe ederek nitrozamin seviyesini düşürdüğü ortaya konulmuştur. Bunun yanı sıra laktik asit bakterilerinin nitrozamin öncül
maddelerini azaltarak da nitrozaminler üzerinde etkili olabileceği belirtilmektedir. Bu konularda daha kapsamlı araştırmalara hala ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut bu çalışmada fermente sosislerde, laktik asit bakterilerinin nitrozaminler üzerine etkileri değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fermente Et Ürünleri, Nitrozamin, Laktik Asit Bakterileri, Nitrit
GİRİŞ
Nitrit, et ürünlerinde önemli fonksiyonlara sahip bir katkı maddesidir. Clostridium botulinum başta olmak
üzere gıda kaynaklı patojenler ile bozulmaya neden olan mikroorganizmaları inhibe etmesi, parça halinde
işlenen kuru kür edilmiş çiğ et ürünleri ile ısıl işlem uygulanmamış fermente sosislerde nitrozomyoglobin ve
parça halinde işlenen kür edilmiş pişirilmiş et ürünleri ile sosis salam gibi emülsifiye et ürünlerinde ise nitrozomyokromojen oluşumu ile karakteristik renge katkı sağlamak, tipik kür lezzetini geliştirmek ve oksidatif
ransiditeyi geciktirmek nitritin önemli fonksiyonlarıdır (Rincon vd., 2003:1421; Marco vd., 2006:660; Sırıken vd., 2006:923; Hammes, 2012:155-156; Li vd., 2013:1157). Bununla birlikte nitrit kanserojenik, mutajenik ve teratojenik nitrozaminlerin oluşumunda da rol oynamaktadır (De Mey vd., 2017:2909). Bundan dolayı et ürünlerinde nitrit kullanımı 150 mg/kg ile sınırlandırılmıştır (Directive, 2006:1-3; Anonim, 2013:158).
Buna rağmen et ürünlerinde nitrozamin riski hala devam etmektedir.
Nitrozaminler, sekonder amin ve nitrozasyon ajanı arasında meydana gelen reaksiyonla oluşmaktadır. Et
ürünlerinde başlıca nitrosil donörü kaynakları sodyum nitrit (kürleme) ile azot oksit gazlarıdır (tütsüleme).
Et ürünlerinde biyojen aminler ile diğer protein degradasyon ürünlerinin amin prekürsörlerinin önemli bir
kaynağı olabileceği belirtilmektedir. Protein degradasyon ürünleri arasında dimetilamin gibi sekonder amin-
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ler doğrudan nitrozasyon reaksiyonuna girebilmektedir. Bununla birlikte sadece primer amin gruplarına sahip spermidin, spermin, kadaverin ve putresin gibi biyojen aminlerin ise öncelikle deaminasyon ve siklizasyon reaksiyonlarına girmesi gerekmektedir (De Mey vd., 2017:2909). Prekürsör maddelerin yanı sıra nitrozamin oluşumunda pişirme yöntemi, pişirme sıcaklığı ve süresi, ürünün pH değeri ve mikroflorası, katılan
nitrit seviyesi, baharat, depolama koşulları, inhibitör ve katalizör maddelerin mevcudiyeti gibi birçok faktör
etkili olmaktadır (Gloria vd., 1997:1816; Yurchenko ve Mölder, 2007:1713; Drabik-Markiewicz vd.,
2010:123; Simko, 2011:491).
Nitrozamin oluşumunu inhibe etmek amacıyla çeşitli stratejiler geliştirilmektedir. Askorbik asit, polifenoller
gibi bileşiklerin nitrozamin oluşumunda inhibitör olarak kullanılabilme imkanlarına yönelik pek çok araştırma yürütülmüştür (Pourazrang vd., 2002:479-483; Herrmann vd., 2015a:516-526; Wang vd., 2015:199206; Deng vd., 2019:2159-2164; Sallan vd., 2019:341-346; 2020:1-7). Ayrıca yasal sınır olan 150 mg/kg
nitritten daha düşük nitrit seviyelerinin nitrozamin oluşumuna etkisinin incelendiği çalışmalar da yürütülmüştür (Herrmann vd., 2015a:516-526; 2015b:163-169). Işınlama uygulamasının nitrozamin oluşumunu
azaltmasına araştırmalar yürütülmüş ancak bu uygulamanın son üründe arzu edilmeyen renk, tat-kokuyu
olumsuz yönde etkilediği belirtilmiştir (Ahn vd., 2004:199). Bundan dolayı farklı stratejilerin geliştirilmesine
hala ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim son yıllarda bazı laktik asit bakteri suşlarının nitrozamin oluşumunu
doğrudan veya dolaylı olarak azalttığı veya önlediği belirtilmektedir (Kim vd., 2017a:108, 2017b:202; Sun
vd., 2017:1520; Liao vd., 2019:180). Mevcut bu çalışmada starter kültür olarak laktik asit bakterileri ile yerel
laktik asit bakteri suşlarının nitrozaminler üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.
FERMENTE SOSİSLERDE NİTROZAMİNLER
Fermente sosisler, kuru ve yarı kuru olmak üzere iki grup altında toplanmaktadır. Kuru fermente sosisler
fermentasyon ve kurutma uygulanarak olgunlaştırılırken, yarı kuru bazı fermente sosis çeşitlerinde prosese
ısıl işlem de dahildir. Sucuk, ısıl işlem görmüş sucuk, salami, Rohwurst, cervelat, pepperoni, chorizo gibi
fermente sosislerde nitrozamin seviyesi formülasyona, üretim koşullarına bağlı olarak önemli farklılıklar
gösterebilmektedir (Yurchenko and Mölder, 2007:1715; De Mey vd., 2014a:825-827; Herrmann vd.,
2015a:521,2015b:164; Ozel vd., 2010:3272; Sallan vd., 2019:344,2020:4). Nitrozodimetilamin (NDMA),
Nitrozopiperidin (NPIP) ve Nitrozopirolidin (NPYR) et ürünlerinde yaygın olarak belirlenen N-nitrozo bileşiklerdir (Honikel, 2004:204). Sucuk ve ısıl işlem görmüş sucukta ise NDMA, NPYR, NPIP, Nitrozodietilamin (NDEA), Nitrozodibütilamin (NDBA) tespit edilmiştir (Pirinçci vd., 1986:77-88, Özel vd.,
2010:3272; Polat, 2018:42).
LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ ve NİTROZAMİNLER
Fermente sosislerde laktik asit bakterileri ile Gram (+), katalaz (+) koklar teknolojik açıdan önem arz eden
iki ayrı mikroorganizma grubudur. Laktik asit bakterileri, laktik asit üreterek üründe gıda kaynaklı patojenler
ile bozulmaya neden olan mikroorganizmaların gelişimini engellemekte ve aynı zamanda ürünün duyusal ve
tekstürel özelliklerinin gelişimine katkıda bulunmaktadır (Kaya ve Kaban, 2019:185).
Et endüstrisinde Lactobacillus sakei, L. plantarum, L. curvatus, Pediococcus pentosaceus, P. acidilactici
yaygın olarak kullanılan türlerdir. Bu türlere ait suşlar arasında dahi asit oluşum ve derecesi açısından büyük
farklılıklar söz konusudur. Bu farklılıklarda başlangıç fermentasyon sıcaklığı, tuz ve şeker miktarı, kıyılma
derecesi, kürleme ajanının seviyesi ve tipi gibi iç ve dış faktörler önemli rol oynamaktadır (Gökalp vd,
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2012:215-222). Diğer taraftan son yıllarda ürüne daha kolay adapte olabilen yerel suşların starter kültür olarak kullanımı gün geçtikçe artmaktadır (Casquete vd., 2011:1433, 2012:192; Fonseca vd., 2013:7; Pragalakai
vd., 2013:459; Xi Chen vd., 2016:303; Liao vd., 2019:175). Laktik asit bakterilerinin fermentasyon sırasındaki pH düşürme derecesinin nitrozamin oluşumu açısından önemli bir faktör olduğu ve düşük pH değerlerinin nitrozamin oluşumunu teşvik ettiği bildirilmektedir (Mirvish, 1975:329-332; Honikel, 2008:75). Diğer
taraftan olgunlaşma sırasında gerçekleşen protein ve lipit degradasyonu nitrozamin prekürsörleri açısından
iyi bir kaynak olabilmektedir (De Mey vd., 2017:2915). Ancak fermente sosislerde starter kültür olarak kullanılan laktik asit bakterilerinin proteolitik ve lipolitik aktiviteleri oldukça zayıftır (Kaya ve Kaban,
2019:186). Starter kültür olarak kullanılan Staphylococcus xylosus, S. carnosus gibi koagülaz (-) stafilokoklar ise protein ve yağ parçalanmasında daha etkindir (Gökalp vd, 2012:231, Kaya ve Kaban, 2019:188). Lipit
oksidasyonunda sekonder bir ürün olarak oluşan malonaldehit de nitrozamin oluşumunu katalizleyebilmektedir. Ayrıca protein parçalanması sonucu oluşan serbest aminoasitler de nitrozamin oluşumunda rol oynamaktadır. Örneğin serbest hale geçen prolin, Nitrozopirolidin (NPYR) oluşumunda prekürsör olarak reaksiyona katılabilmektedir (De Mey vd., 2017:2913).
Et ürünlerinde kürleme ajanı olarak kullanılan nitrit oldukça reaktif bir bileşik olup indirgen veya oksidan
madde özelliği gösterebilmesinin yanı sıra nitrozasyon reaksiyonlarına da katılmaktadır. Nitrit; nitröz asit,
nitrik oksit ve nitratın da dahil olduğu farklı bileşiklere dönüşebilmektedir (Sebranek ve Bacus, 2007:139).
Fermente sosislerde kullanılan nitritin nitrik okside dönüşümünde pH önemli bir faktördür. Oldukça reaktif
bir bileşik olan nitröz asit (HNO2), ortam pH’sının 5.7 olması durumunda, 150 mg/kg nitrit, kısa sürede
yaklaşık 0.45 mg/kg nitröz asite dönüşmektedir. Bu miktar anhidrid formu olan N2O3 ile denge halindedir ve
nitrik oksit ile nitrite disosiye olmaktadır. Oluşan nitrik oksit myoglobinle birleşebilmekte veya nitrit oluşturmak suretiyle oksijenle reaksiyona girebilmektedir. Etin pH’sı düştükçe nitröz asit konsantrasyonu artmakta ve dolayısıyla nitrit konsantrasyonu pH seviyesine bağlı olarak değişmektedir (Honikel, 2010:135).
Fermente sosislerde bu nedenle starter kültür olarak kullanılan suşların asit oluşum hızı ve derecesi oldukça
önem arz etmektedir. Sallan vd. (2020:343-345) tarafından ısıl işlem görmüş sucuk üzerinde yapılan bir
çalışmada, sodyum askorbat mevcudiyetinde, yerel starter kültürün (Lactobacillus plantarum GM77 +
Staphylococcus xylosus GM92) Nitrozodimetilamin (NDMA) ve Nitrozopiperidin (NPIP) seviyesinde
önemli bir değişime neden olmadığı, starter kültür kullanılmayan örneklerde ise sodyum askorbatın NDMA
ve NPIP seviyesinde bir artışa neden olduğu rapor edilmiştir. Aynı araştırmada 150 mg/kg nitrit seviyesi ve
starter kültür kombinasyonunun NPYR seviyesinde önemli artışa neden olduğu da bildirilmiştir. Diğer taraftan model sistemde yapılan bir çalışmada pH düşüşünün nitrozamin oluşumunda yeterli olmadığı ve kurutma
sırasındaki su aktivitesindeki düşüşün nitrozamin oluşumunu engellediği rapor edilmiştir (De mey vd.,
2017:2915).
Fermente et ürünlerinde fermantasyon / kurutma (olgunlaştırma) ve depolama sırasında gerçekleşen proteolizis sonucu oluşan aminoasitlerden nitrozamin reaksiyonlarına doğrudan katılabilen sekonder aminler de
oluşabilmektedir (Jıra, 2004:31). Serbest aminositlerden mikroorganizmaların dekarboksilaz aktiviteleri neticesinde biyojen amin oluşmaktadır. Biyojen aminlerin et ürünlerinde nitrozlanabilir amin prekürsörü olabileceği bildirilmektedir (De Mey vd., 2017:2909). Kuru fermente sosislerde tespit edilen en yaygın biyojen
aminler sırasıyla tirozin, ornitin ve lisin’den oluşan tiramin, putresin ve kadaverin’dir (De mey vd.,
2014a:822). Literatürde putresin, spermidin ve sperminin NPYR, kadaverinin ise NPIP oluşumunda etkili
olabileceği bildirilmektedir (Drabik-Markiewicz vd., 2011:1539-1540). Bununla birlikte yapılan bir araştırmada ise biyojen aminlerin nitrozamin kontaminasyonu ile kuru fermente sosislerin biyojen amin içerikleri
arasında doğrudan bir bağlantının olmadığı rapor edilmiştir (De Mey vd., 2014a:827). Gençcelep vd.
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(2007:424) ise sucukta starter kültür kullanımının putresin, kadaverin ve tiramin oluşumunda inhibitör etki
gösterdiğini rapor etmişlerdir.
LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN NİTROZAMİN İNHİBİSYON POTANSİYELİ
Laktik asit bakterileri fermente sosislerde hem gıda güvenliği hem de duyusal ve tekstürel özellikler açısından önemli rol oynamaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda laktik asit bakterilerinin gıdalarda nitrozaminlerin azaltılmasında etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Harbin kuru sosislerde yapılan bir araştırmada,
yerel L. pentosus R1, L. curvatus R5, and L. sake L6 suşlarının nitrozaminler üzerine etkileri incelenmiş ve
Nitrozodietilamin (NDEA), Nitrozodipropilamin (NDPA), Nitrozodifenilamin (NDPhA) ve NPIP üzerinde
L.curvatus R5 suşunun inhibitör etki gösterdiği ortaya konulmuştur. Aynı araştırmada L. pentosus R1 suşunun ise sadece NDPA ve NDPhA üzerinde inhibitör etki gösterdiği bildirilmiştir (Sun vd., 2017:1520).
L. pentosus R3 suşunun kuru sosislerde NDMA oluşum mekanizmasına etkisini belirlemek üzere model
sistemde yürütülen bir çalışmada, doğrudan degradasyon, prekürsörlerde azalma veya nitrozasyonun inhibisyonu olmak üzere üç farklı yolla Nitrozodimetilamin (NDMA) içeriğinin azaldığı ifade edilmektedir
(Shao vd., 2020:7). Çin geleneksel fermente balık ürünlerinden izole edilen yerel suşların (L. plantarum 120,
Saccharomyces cerevisiae 2018 ve S. xylosus 135) NDMA’yı doğrudan parçaladığı ve en yüksek degradasyon oranını ise L. plantarum 120 suşunun verdiği diğer bir çalışmada rapor edilmektedir (Liao vd.,
2019:180).
Laktik asit bakterilerinin doğrudan veya dolaylı olarak nitrozamin seviyesini çeşitli yollarla düşürebileceği
ileri sürülmektedir. L. rhamnosus LOCK 0900, L. rhamnosus LOCK 0908, L. casei LOCK 0919 ve L. brevis
0945 suşlarının nitrozaminler üzerine etkilerinin incelendiği araştırmada, incelenen dört suşun da NDMA
seviyesinde %50 oranına kadar azalmaya neden olduğu ve suşlar arasında L. brevis 0945'in daha etkin olduğu
tespit edilmiştir. Söz konusu çalışmada laktik asit bakterilerinin nitrozaminleri adsorbe veya metabolize ederek doğrudan etkili oldukları ileri sürülmüştür (Nowak vd., 2014:1678). Çin tipi kuru fermente bir sosis çeşidi
üzerinde yapılan diğer bir çalışmada ise, yerel L. pentosus R3 suşunun nitrozaminleri doğrudan degrade
ederek veya nitrozamin prekürsörlerini azaltarak dolaylı olarak etkili olduğu belirtilmektedir (Xiao vd.,
2018:133). Benzer şekilde Grill vd. (1995:328) yaptıkları in vitro çalışmada Bifidobacterium longum BB536
suşunun intraselüler mekanizma yoluyla nitrozaminleri metabolize edebileceğini belirtmişlerdir.
Kim vd. (2017a:108; 2017b:202) tarafından geleneksel bir ürün olan ve kimchi olarak adlandırılan turşu
üzerinde yapılan bir araştırmada; fermentasyonda rol alan laktik asit bakteri suşlarının, bu üründe NDMA
prekürsörlerinin oluşumunu inhibe ederek dolaylı olarak nitrozamin miktarını düşürdüğü ve ayrıca sıvı besiyerinde laktik asit bakterilerinin NDMA’yı parçalayarak doğrudan nitrozamin miktarını azalttığı rapor edilmiştir.
Et ürünlerinde lipit oksidasyonu, nitrozamin oluşumunda etkili diğer bir faktördür (Shao vd., 2021:4). Lipit
oksidasyonunun protein oksidasyonunu teşvik ettiği (Kikugawa vd., 1991:928) ve protein oksidasyonunda
nitrozamin oluşumunda etkili olan aminlerin ortaya çıktığı bildirilmiştir (De Mey vd., 2017:4). Bunun yanı
sıra laktik asit bakterilerinin antioksidan aktivitesinin, nitrozaminlerin azaltılmasında potansiyel bir yol olabileceği belirtilmektedir (Shao vd., 2021:5-6). Nitekim konuyla ilgili bir çalışmada, laktik asit bakterilerinin
fermente sosislerde nitrozamin içeriğini önemli ölçüde düşürdüğü rapor edilmiştir. Aynı çalışmada total volatil baz azotunun ve karbonil içeriğinin de aynı zamanda önemli ölçüde düştüğü ve bu sonucun laktik asit
bakterilerinin protein oksidasyonunu inhibe etmesinden ileri geldiği rapor edilmiştir (Xiao vd., 2018:133).
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Benzer şekilde diğer bir çalışmada da laktik asit bakterilerinin, fermente sosislerde lipit ve protein oksidasyonunu inhibe ederek nitrozamin seviyesinin azaltılmasına önemli katkıda bulunabileceği ileri sürülmüştür
(Sun vd., 2017:1520).
SONUÇ
Laktik asit bakterileri fermente sosislerde teknolojik açıdan önem arz eden mikroorganizmalardır. Bu mikroorganizmaların nitrozamin gibi bileşiklerin degradasyonunda da etkili olabileceği son yıllarda sıklıkla gündeme gelmektedir. Bu ürünlerde laktik asit bakterileri asit oluşturarak ürün güvenliğinin sağlanmasında ve
bozulmaya neden olan mikroorganizmaların inhibisyonunda rol oynamaktadır. Ayrıca bu mikroorganizmalar ürünün tadı ve tekstürel özellikleri üzerinde etkili olmaktadır. Bu ürünlerde pH’nın yanı sıra nitrit de
önemli bir engel etkendir. Nitrit aynı zamanda tipik karakteristik kür renginin oluşumu ve stabilitesi ile oksidasyonun geciktirilmesi ve kür lezzetinin gelişiminde önemli paya sahiptir. Bununla birlikte oldukça reaktif olan bu bileşik nitrozamin oluşumunda da rol oynamaktadır. İnsan sağlığı açısından önemli bir risk faktörü
olan nitrozaminlerin et ürünlerindeki seviyelerini azaltmak amacıyla değişik stratejiler geliştirilmekte ve bu
yönde önemli çalışmalar yürütülmektedir. Laktik asit bakterilerinin nitrozaminleri parçalayarak veya nitrozamin oluşum reaksiyonlarını inhibe ederek doğrudan; nitrozamin prekürsörlerini azaltarak veya oksidasyonun azaltılmasına katkı sağlayarak dolaylı olarak nitrozaminler üzerinde etkili olabileceği belirtilmektedir.
Bununla birlikte daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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AKRİLİK ETİLEN (AEM) KAUÇUĞUN MEKANİK ÖZELLİKLERE FARKLI
VULKANİZASYON SICAKLIĞININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Emel GÜLER1, Hüseyin ÜNAL2
Elatek Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş., Bursa / Türkiye
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Bölümü
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1

2

Öz: Otomotiv sektöründe conta, hortum ve O-ring yapımında sıvılara ve ısıl direnç istenen yerlerde özel
kullanım alanı bulan kauçuk çeşitlerinden birisi de Etilen Akrilik Elastomeridir. Bu deneysel çalışmada
otomotiv sektöründe kullanılan Etilen Akrilik Elastomer (AEM) esaslı kauçuk malzemelerin reolojik ve
mekanik özelliklerine vulkanizasyon sıcaklığının etkisi incelenmiştir. Kauçuk reçetesi hazırlanırken amaca
uygun olarak Etilen Akrilik Elastomer ile birlikte farklı oranlarda karbon siyahı gibi dolgu malzemeleri, yağ
gibi yumuşatıcılar, antiozanatlar, pişiriciler, hızlandırıcılar, aktivatörler ve antioksidantlar ilave edilerek banburide belirli bir süre karıştırılmıştır. Ardından şerit haline getirilerek ortam şartlarında bir gün süre ile bekletilmiştir. Daha sonra 200x200x2 mm ölçülerinde olacak şekilde laboratuvar ölçekli bir kompresyon preste
test plakaları üretilmiştir. Vulkanizasyon işleminin tamamlanması için sıcaklık, basınç ve zaman parametrelerinin uygun bir şekilde sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla vulkanizasyon basıncı ve vulkanizasyon zamanı sabit tutulmuştur. Sonra laboratuvar presinde kauçuk hamurunun vulkanizasyon sıcaklıklarının etkisini
belirlemek için dört farklı sıcaklık belirlenmiştir. Pres alt ve üst kalıp sıcaklıkları 165,170,175 ve 180 oC
olarak seçilmiştir. Farklı sıcaklıklarda 25 dakika sabit bir süre boyunca kalıpta üretilen plakalardan standartlara uygun test numuneleri hazırlanmıştır. Vulkanizasyon sıcaklığının kauçuk malzemenin reolojik ve
mekanik özelliklerine etkisi incelenmiştir. Bunun için test numunelerine çekme testi, sertlik, yırtılma ve kalıcı deformasyon testleri gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunda vulkanizasyon sıcaklığının artması ile vulkanizasyon süresi azalırken kopma mukavemeti, kopmadaki %uzama, yırtılma mukavemeti, sertlik ve kalıcı
deformasyon oranı değerleri sıcaklığa bağlı olarak değişiklik göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Kauçuk, Vulkanizasyon, AEM, Mekanik Özellikler, Reolojik Özellikler
GİRİŞ
Kauçuklar çapraz bağlanmamış ama çapraz bağlanabilme özelliğine sahip yani vulkanize olabilen
polimerlerdir. Kauçuk ve elastomer kavramı ASTM standartlarında birbirinden ayrılmıştır. ASTM 1566
standardında uygulanan kuvvetin serbest bırakılmasıyla hemen orijinal boylarına dönebilen makromoleküler
bir malzeme olarak tanımlanmaktadır. Kauçuk ise uygulunan kuvvet kaldırıldığında tekrar belirli bir süre
sonra eski haline gelebilen makromoleküler malzeme olarak tanımlanmaktadır. Tüm kauçuk malzemeler
elastomerdir. Ancak tüm elastomerler kauçuk malzeme değildir (Erkek, 2017) Kauçuklar doğal ve sentetik
olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal kauçuk NR (Natural Rubber) olarak geçmektedir. Sentetik kauçuklarda ise,
IR (Poliisopren Kauçuk), SBR (Stiren Bütadien Kauçuk), BR (Polibütaiden Kauçuk), AEM (Akrilik Etilen
Kauçuk), CR (Kloropren Kauçuk) vb. yer almaktadır (Kimya Teknolojisi, 2011). Kauçuk malzemeler çeliğe
oranla daha hafif olduklarından dolayı günümüzde tercih edilen malzemeler arasında yer almaktadır.
Vibrasyon sönümleme özelliğinden dolayı beyaz eşyalarda ve otomotiv sektöründe yaygın kullanılmaktadır.
Otomotiv sektöründe O-ring, conta sızdırmazlık, körük, hortum, boru ve kapı/pencere fitillerinde kauçuk
malzemeler kullanılmaktadır. Kullanım yeri şartlarına göre kullanılması gereken kauçuk çeşiti de
değişmektedir. Uygun kauçuk seçiminde kullanım yerinin maruz kaldığı sıcaklık, kimyasal veya ozon ile
temas edip etmediği belirleyici faktörler arasındadır. AEM kauçuk birçok kauçuğa nazaran sıcaklık dayanımı
ve ozona olan dayanımı daha iyidir. Ayrıca, iyi kopma mukavemetine sahiptir. Titreşim önleme ve düşük
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kalıcı deformasyon özelliklerine sahiptir. Elastik özelliklerini 170°C’de sıcaklık ortamlarında dahi uzun süre
koruyabilmektedir. 204°C’e bir hafta dayanabilmektedir. En yüksek sıcaklık dayanıma sahip kauçuklar Şekil
1.’de görüldüğü üzere FKM (Florokarbon Monomer) ve VMQ (Silikon) kauçuklardır. Ardından FKM ve
VMQ kauçuktan maliyet olarak daha uygun olan ancak sıcaklık değeri olarak FKM ve VMQ kauçuğa yakın
olan AEM kauçuk gelmektedir. Ortalama AEM karışım maliyeti 8 €/kg’dır.

Şekil 1. Kauçuk çeşitlerinin sıcaklık ve yağa dayanıklılığı 1
AEM kauçuğun kullanım alanları ozona karşı dayanımı iyi olduğundan dolayı görünür parçalarda oldukça
fazladır. Hortum konstrüksiyonlarında alt katta farklı bir kauçuk kullanılırken üst katta sıcaklık ve ozon
dayanımından dolayı AEM kauçuk tercih edilmektedir.Özelllikle otomotiv sektöründe son yıllarda hızlı
gelişmeler olmaktadır. Bu yeni ve teknolojik gelişmelere daha küçük motorlar ve turboşarj imalatları örnek
olarak verilebilir. Biyoyakıtlar ve yağlayıcılar gibi yeni tip akışkanların kullanımı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca
son yıllarda sürekli sektörde Karbondioksit salınımı, azotoksit ve yakıt ekonomisi gibi alanlarda sıkı
düzenlemeler yapılmaktadır. Bu gelişmelere ayak uydurmak ve otomotiv sektöründe pazar payı almayı
hedefleyen kauçuk firmaları yüksek sıcaklılara ve yeni tip akışkanlara dayanıklı kauçuk malzemelerden imal
edilebilecek kauçuk çeşitlerini kullanmayı hedeflemektedir. Sektörde otomotiv sektöründe beklenen
malzeme özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. Yüksek ısı direnci, iyileştirilmiş ve özellikleri artırılmış sıvı
ve asit direnci, mükemmel düşük sıcaklı direnci ve geniş bir sıcaklık aralığında mükemmel sızdırmazlık
performansı gibi. İfade edilen bu şartları sağlayabilecek özelliklere sahip olan kauçuk akrilik etilen kauçuğu
olup son yıllarda yaygın olarak sektörde kullanılmaya ve özellikleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. AEM
kauçuğundan yapılan tipik bir kauçuk formülasyonu Tablo 1’de verilmiştir.

1

https://www.hexpol.com/rubber/high-performance-compound/high-performance-polymers/aem-rubber/
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Şekil 2. AEM kauçuğundan üretilen
otomotiv hortumu1

Tablo 1. Tipik bir AEM kauçuk karışım reçetesi

Kauçuk hamuru hazırlanırken tüm dolgu ve katkı maddeleri reçeteye uygun şekilde tartılarak açık veya
kapalı karıştıcıya yüklenir. Belirli bir sıra ile karıştırıcıda homojen olacak şekilde karıştırılır. Ön
şekillendirme olarak kullanım yerine göre kalender veya ekstrüzyon işlemi ile yarı mamul haline getirilir.
Yarı mamul kauçuk geri dönüştürülebilir, yumuşak ve çapraz bağlanmamış yapıdadır. Vulkanizasyon işlemi
ile kauçuk içerisindeki bağlar çapraz bağlanarak kauçuğun mukavemeti arttırılmaktadır. Vulkanizasyon
işlemi olarak pres veya otoklavda pişirme işlemi uygulanabilmektedir. Vulkanizasyon işlemi için belirli bir
sıcaklık, basınç ve zaman olması gerekmektedir. Sıcaklık ve basıncı arttırmak kauçuğun daha çabuk
pişmesini sağlamaktadır.
AMAÇ
İyi bir kauçuk malzeme üretebilmek için gerekli olan optimum şartların sağlanması gerekir. Bu şartların en
önemlileri, vulkanizasyon süresi, sıcaklığı ve basıncı’dır. Birçok kauçuk çeşidi bulunmaktadır ve her bir
kauçuk çeşidinin vulkanizasyon süresi farklıdır. Vulkanizasyon sıcaklığı ve basıncı arttırılırsa vulkanizasyon süresinin azaldığı bilinmektedir. Bu çalışmada akrilik etilen kauçuklarının vulkanizasyon sıcaklığı sabit
kalmak üzere optimum vulkanizasyon süresi belirlenecektir.
KAPSAM
Otomotiv sektöründe AEM kauçuk yüksek sıcaklık dayanımı ve kimyasallara dayanım özellikleri nedeniyle
tercih edilmektedir. AEM kauçuğun otoklavlarda pişme basıncı ve zamanı mekanik özelliklerini olumlu veya
olumsuz etkilemektedir. Bu çalışma, AEM kauçuğun 4 farklı basınç aralığında ve 3 farklı zaman aralığında
mekanik özelliklerine etkisini kapsamaktadır. Vulkanizasyon sıcaklığı ve zamanı kauçuk hamurunun çapraz
bağ yapısını etkilemektedir. Reometre testinde AEM kauçuk malzemesini M L ve MH değeri incelenmiştir.
∆M değeri çapraz bağlar hakkında bilgi vermektedir. Çapraz bağ yoğunluğunun artıp azalması malzemenin
mekanik özelliklerini de olumlu veya olumsuz etkilemektedir.
YÖNTEM
Kauçuk hamuru, dolgu maddeleri ve katkı maddeleri belirli oranlar ile tartılarak Banbury kapalı karıştırıcıya
yüklenir. Banbury içerisinde karışım karıştırılır ve millere aktarılır. Sürtünmeden dolayı meydana gelecek
olan ısıdan kauçuk hamurunun pişmesini önlemek adına millerin içerisinden soğuk su geçmektedir. Ardından kauçuk hamuru levha haline getirilir. Levha halinden alınan numune laboratuvar ölçekli sıkıştırma presinde test plakaları 200x200x2 mm ölçülerinde olacak şekilde plaka formunda basılmıştır. Test plakaları
basılırken öncelikle vulkanizasyon zamanı 25 dakika olacak şekilde sabit tutulmuştur.
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Vulkanizasyon sıcaklıkları dört farklı sıcaklık olarak belirlenmiş ve sırasıyla 165°C, 170°C, 175°C ve 180°C
olacak şekilde ayarlanmış ve pişirme işlemi yapılmıştır. AEM kauçuk hamurunun ön pişme değerlerine bakabilmek amacıyla reometre testleri yapılmıştır. Reometre testleri ASTM D 5289 standardına göre Alpha
Technologies MDR 2000 rheometre cihazı ile yapılmıştır. Test sıcaklığı 185 °C’de 3 dakika olarak gerçekleştirilmiştir. Test numuneleri ASTM D5289 standardına göre hazırlanmıştır. Reoloji testi sonucunda reoloji
test grafiği elde edilmiş ve burada ML, MH, ts2 ve t90 değerleri tespit edilmiştir. Sertlik testleri test plakaları
üzerinden DIN 53505 standardında Zwick/Roell sehpalı sertlik cihazı kullanılarak yapılmıştır. Sertlik ölçme
Shore A cinsinden ölçülmüştür.
Çekme mukavemeti ve kopma uzaması testleri DIN 53504 S3A standardına uygun olarak hazırlanmış test
kaşığı şeklinde numuneler kullanılarak Zwick/Roell marka Z010 model bir çekme cihazında gerçekleştirilmiştir. Çekme testleri 23oC oda sıcaklığında, %50 nem ve 50mm/dakika çekme hızında gerçekleştirilmiştir.
Yırtılma testleri, DIN ISO 34-1A standardına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Deneyler, Zwick/Roell Z010
çekme test cihazında gerçekleştirilmiştir. Yırtılma testleri 23oC oda sıcaklığında, %50 nem şartlarında ve
50mm/dak. çekme hızında yapılmıştır. Kalıcı deformasyon testleri, 160°C’de 22 saat etüvde bekletildikten
sonra PV 3307 standardına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Deneylerde Emko ESM-9920 marka ve model
etüv kullanılmıştır. Deformasyon testi için test numuneleri %25 deformasyon olacak şekilde bir kalıpta sıkıştırılmıştır. Daha sonra deformasyona uğramış numuneler 150°C’de 72 saat süre ile etüvde bekletilmiştir.
Etüvden çıkarıldıktan sonra oda sıcaklığına ulaşıncaya kadar numuneler bekletilmiştir. Kalıcı deformasyon
oranı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır.

Kalıcı Deformasyon (%) =

h0 : Kauçuk test numunesi başlangıç kalınlığı
h2 : Kauçuk yaşlandırma testi sonrasında numunede ölçülen kalınlık
h1 : Test öncesi başlangıç kalınlığının %50 sine karşılık gelen değer
Kalıcı deformasyon testi, ürünün sızdırmazlık özelliği bakımından son derece önemlidir.
BULGULAR
Kauçuk hamuruna yapılan reometre deneyi sonucunda farklı vulkanizasyon sıcaklıklarında elde edilen reometre eğrileri Şekil 3’de verilmiştir. Reometre eğrileri incelendiğinde vulkanizasyon sıcaklığının artması ile
AEM kauçuğunun tork değerlerinde artış gözlenmektedir. Aynı zamanda kauçukların reometre testleri sonucunda farklı vulkanizasyon sıcaklığına bağlı olarak elde edilen veriler de Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. AEM kauçuğunun farklı vulkanizasyon sıcaklıklarında elde edilen reometre değerleri
Reometre Test Sonuçları
Sıcaklık, ℃

165

170

175

180

ML (dN.m)

0,78

0,71

0,85

0,78

MH (dN.m)

13,89

14,23

15,38

14,96

ts2 (dakika)

01:26

01:08

00:55

00:46

t90 (dakika)

12:01

10:08

09:07

08:47

∆M

13,11

13,52

14,53

14,18

Şekil 3. AEM kauçuğunun reometre test grafiği
ML: Pişme sırasında çapraz bağlanmanın başladığı noktadır. Minimum tork değerini ifade etmektedir. Birimi
Nm olarak gösterilmektedir.
MH: Pişmenin tamamının gerçekleştiği zaman denk gelen tork değerini ifade etmektedir. Birimi Nm olarak
gösterilmektedir.
ts2: Scorch süresi olarak da bilinmektedir. Karışımın pişmeye başladığı zamanı göstermektedir.
t90: MH değerine ulaşmak için geçen zamanın %90’ını ifade etmektedir. Kauçuğun %100 değil %90 pişmesi
istenir. %10’luk kısım kauçuğun soğuma aşamasındaki zamana bırakılır.
∆M: MH-ML değerini gösterir. Çapraz bağlanma oranını ifade etmektedir.
Malzeme testleri, Fiat hava hortumu şartnamesi baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Sertlik testleri Zwick/Roell
sehpalı sertlik cihazı ile DIN 53505 standardına uygun olarak ölçülmüştür. Sertlik test sonuçları Shore A
cinsinden ölçülmüştür. Her bir numunenin üzerinden en az 10 ölçüm yapılmış ve ortalaması alınmıştır. Sertlik test sonuçları aşağıdaki Şekil 4’de verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi AEM kauçuğunun vulkanizasyon
sıcaklığı arttıkça sertlik değerinin arttığı gözlenmiştir. Vulkanizasyon sıcaklığı 165, 170, 175 ve 180oC’ ye
artırıldığında numunelerin sertlik değerleri de sırasıyla 75.9, 78, 78,5 ve 79 Shore A olarak artmıştır. Sıcaklığın artması ile birlikte sertlik değerleri sırasıyla %2.76, %3.4 ve %4.08 oranında artmıştır. Bu artışın sebebi
ise çapraz bağlanma oranı arttıkça malzemede sertlik artışı meydana gelmektedir. Tablo 2’de verilen verilerden ∆M değerine bakıldığında vulkanizasyon sıcaklığındaki artış ile birlikte kauçuğun çapraz bağlanma
oranının da arttığı görülmektedir.
Şekil 5’de AEM kauçuğunun çekme mukavemetinin vulkanizasyon sıcaklığına göre değişimi verilmiştir.
Şekilde görüldüğü gibi AEM kauçuğunun vulkanizasyon sıcaklığı arttıkça çekme mukavemeti değerlerinin
değiştiği gözlenmiştir. Vulkanizasyon sıcaklığı 165, 170, 175 ve 180oC’ ye artırıldığında numunelerin çekme
mukavemet değerleri de sırasıyla 16.05, 15.77, 16.06 ve 16.77 MPa olarak elde edilmiştir.
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Şekil 4. AEM kauçuğunun vulkanizasyon sıcaklığı-sertlik ilişkisi

Şekil 5. AEM kauçuğunun vulkanizasyon sıcaklığı- çekme mukavemeti ilişkisi

Kauçuğun vulkanizasyon sıcaklığının artması ile birlikte çekme mukavemet değerlerinde önemli bir artış
olmadığı tespit edilmiştir. Firmanın Std. 50405 standardına göre kauçuk için çekme mukavemet değerinin
minimum 10 MPa olması ve daha büyük olması istenmektedir. Buna göre tüm vulkanizasyon sıcaklıklarında
elde edilen numunelerin kopma mukavemeti değerleri standartlarda verilen değerleri karşılamaktadır. Testlerde, en yüksek çekme mukavemeti, 16.77MPa değeri ile 180°C vulkanizasyon sıcaklığında ve 25 dakikalık
vulkanizasyon şartlarında elde edilmiştir.

Şekil 6. AEM kauçuğunun vulkanizasyon sıcaklığı- çekmedeki kopma uzaması ilişkisi

Şekil 7. AEM kauçuğunun vulkanizasyon sıcaklığı-yırtılma mukavemeti ilişkisi

Şekil 6’da Std. 50405 standardına göre yapılan testlerin vulkanizasyon sıcaklığına bağlı olarak kopma uzamasındaki değişim verilmiştir. Şartnamede üretilen kauçuk kopma uzaması değerinin %250’den daha büyük
olması istenmektedir. Vulkanizasyon sıcaklığı 165, 170, 175 ve 180oC’ ye artırıldığında numunelerin kopma
uzaması değerleri de sırasıyla %254.85, %266, %256.19 ve %250.42 olarak tespit edilmiştir. Deneylerde
kullanılan tüm vulkanizasyon sıcaklıklarında kopma uzama değerlerinin standartlarda verilen değerlerin üstünde olduğu gözlenmiştir. Ancak 180°C’de 25 dakika süre ile vulkanize edilen kauçuğun % uzama değeri
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oldukça sınırlarda olup risk oluşturmaktadır. Bu sebeple en yüksek % uzamayı sağlayan vulkanizasyon sıcaklığı 170°C’olarak belirlenmiştir. Çekme mukavemeti en düşük olan vulkanizasyon sıcaklığının % kopma
uzaması en fazla gelmiştir. Çekme mukavemeti ile % kopma uzamaları arasında ters orantı vardır. Çapraz
bağlar ne kadar kuvvetliyse kopma uzaması o kadar yüksek olur. AEM kauçuğunun yırtılma mukavemetinin
vulkanizasyon sıcaklığına bağlı olarak değişimi Şekil 7’de verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi akrilik etilen
kauçuğunun vulkanizasyon sıcaklığı arttıkça yırtılma mukavemeti değerlerinin değiştiği gözlenmiştir. Vulkanizasyon sıcaklığı 165, 170, 175 ve 180oC’ ye artırıldığında numunelerin yırtılma mukavemet değerleri de
sırasıyla 55.48, 56.49, 54.02 ve 55.19 N/mm olarak belirlenmiştir. Verilerde ve Şekilde görüldüğü gibi
kauçuğun vulkanizasyon sıcaklığının artması ile yırtılma mukavemet değerlerinde önemli bir değişiklik olmadığı gözlenmiştir. Firmanın Std. 50412 standardına göre kauçuk için yırtılma mukavemet değerinin minimum 35N/mm olması ve daha büyük olması beklenmektedir. Buna göre tüm vulkanizasyon sıcaklıklarında
elde edilen numunelerin yırtılma mukavemeti değerleri standartlarda verilen değerlerin oldukça üzerindedir.
Standartta verilen değere göre kıyaslama yapıldığında vulkanizasyon sıcaklığı 165, 170, 175 ve 180 oC’ ye
artırıldığında numunelerin yırtılma mukavemet değerlerindeki artış oranı sırasıyla %58.5, %61.4, %54.3 ve
%57.68 olarak belirlenmiştir. Testlerde, en yüksek yırtılma mukavemeti, 56.49N/mm değeri ile 170°C vulkanizasyon sıcaklığında ve 25 dakikalık vulkanizasyon şartlarında elde edilmiştir. Vulkanizasyon sıcaklığının artması ile yırtılma mukavemetinin artmasının ve azalmasının muhtemel sebebi pişme esnasında gerçekleşen çapraz bağ oranından kaynaklanmaktadır.

Şekil 8. AEM kauçuğunun vulkanizasyon sıcaklığı-kalıcı deformasyon oranı ilişkisi
Akrilik etilen kauçuğunun vulkanizasyon sıcaklığına bağlı olarak kalıcı deformasyon oranının değişimi Şekil
8’de verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi akrilik etilen kauçuğunun vulkanizasyon sıcaklığı 165°C’den
175°C’ye kadar arttıkça kalıcı deformasyon oranında belirgin azalma tespit edilirken vulkanizasyon sıcaklığı
180°C’ye ulaştığında kalıcı deformasyon oranında artış tespit edilmiştir. Vulkanizasyon sıcaklığı 165, 170,
175 ve 180oC’ ye artırıldığında numunelerin kalıcı deformasyon oranı değerleri de sırasıyla %62.7, %60.5,
%58.4 ve %61.3 olarak belirlenmiştir. Şekilde görüldüğü gibi kauçuğun vulkanizasyon sıcaklığının artması
ile kalıcı deformasyon oranı değerlerinde pek önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Firmanın şartnamesine
göre kauçuk için kalıcı deformasyon oranının maksimum %65 olması ve daha düşük olması beklenmektedir.
Deney sonucunda farklı vulkanizasyon sıcaklıklarında elde edilen kalıcı deformasyon oranı değerleri stan106

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
dartlarda verilen değerlerin altında olduğu gözlenmiştir. Sartnamede verilen değere göre bir kıyaslama yapıldığında vulkanizasyon sıcaklığı 165, 170, 175 ve 180oC’ ye artırıldığında numunelerin kalıcı deformasyon
oranı değerlerindeki azalma oranı sırasıyla %3.5, %5.5, %10.1 ve %5.7 olarak belirlenmiştir. Deneyler
sonucunda en düşük kalıcı deformasyon oranı %58.4 değeri ile 175°C vulkanizasyon sıcaklığında ve 25
dakikalık vulkanizasyon süresinde tespit edilmiştir. Vulkanizasyon sıcaklığının artması ile kauçuğun kalıcı
deformasyon oranının azalmasının muhtemel sebebi çapraz bağ oranından artmasından kaynaklanmaktadır.
SONUÇ
AEM kauçuğunun reometre ve mekanik testleri neticesinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Vulkanizasyon sıcaklığı arttıkça reometre test sonucunda ts2 ve t90 değeri zamanla azalmaktadır. Kauçuğun vulkanizasyon sıcaklığı arttıkça sertlik değerlerinde artış elde edilmiştir. En düşük sertlik değeri 75.9, en yüksek
sertlik değeri ise 79.5 Shore A olarak tespit edilmiştir. Vulkanizasyon sıcaklığı 165, 170, 175 ve 180oC’ye
artırıldığında numunelerin çekme mukavemet değerleri sırasıyla 16.05, 15.77, 16.06 ve 16.77 MPa olarak
elde edilmiştir. Yani kauçuğun vulkanizasyon sıcaklığının artması ile birlikte çekme mukavemetinde önemli
bir artış olmadığı tespit edilmiştir. Vulkanizasyon sıcaklığı 165oC’den 180oC’ ye çıkarıldığında test numunelerinin kopma uzaması değerleri sırasıyla %254, %266, %256 ve %250 olarak tespit edilmiştir. Deneyler
sonunda belirlenen veriler ışığında tüm vulkanizasyon sıcaklıklarında kopmadaki %uzama değerleri şartnamelerde belirlenen değerlerin üstünde ve uyumlu olduğu gözlenmiştir. Kauçuk numunelerin yırtılma mukavemet değerleri, vulkanizasyon sıcaklığına (165-180oC) bağlı olarak 55.48, 56.49, 54.02 ve 55.19 N/mm
olarak belirlenmiştir. Şartnamelerde verilen değere göre kıyaslandığında kauçuk numunelerin yırtılma mukavemetindeki artış oranı, vulkanizasyon sıcaklığına bağlı olarak sırasıyla %58.5, %61.4, %54.3 ve %57.68
olarak tespit edilmiştir. Kauçuğunun vulkanizasyon sıcaklığı 165oC-175oC arasında kalıcı deformasyon oranında belirgin azalma tespit edilirken vulkanizasyon sıcaklığı 180oC’ye ulaştığında kalıcı deformasyon oranında hafif artış tespit edilmiştir. Vulkanizasyon sıcaklığı 165, 170, 175 ve 180oC’ ye artırıldığında numunelerin kalıcı deformasyon oranı değerleri sırasıyla %62.7, %60.5, %58.4 ve %61.3 olarak belirlenmiştir.
Şartnamede verilen değere göre kıyaslandığında vulkanizasyon sıcaklığının artması ile numunelerin kalıcı
deformasyon oranındaki azalma oranı sırasıyla %3.5, %5.5, %10.1 ve %5.7 olarak belirlenmiş olup tüm
şartlarda uygun sonuçlar elde edilmiştir. Tüm yukarıdaki mekanik özelliklere göre optimum vulkanizasyon
sıcaklığı 170°C ve 25 dakika olarak geldiği görülmüştür.
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Abstract: Corrosion is a problem experienced by all industries, it has become a problem that threatens our
practical lives and the environment we live in. Statistical studies show that industrialized countries calculate
billions of dollars in financial losses due to corrosion. At least 10% of the metals extracted from underground
are consumed each year to compensate for the loss caused by corrosion. Losses caused by corrosion are
numerous, including human health, financial and economic losses, and directly affect the environment. Corrosion occurs due to chemical and electrochemical reactions. It revealed that corrosion often leads to an
unscheduled shutdown of production facilities, resulting in unexpected additional economic costs. Major
industries with high corrosion problems are the marine industries. Losses due to corrosion are great in ship
industries. This combination can provide very good protection over a long period of time. The applied methods actually show that the corrosion protection applications on ships are still very insufficient. The greatest
corrosion damage to ships is usually seen in ship installations, decks, shafts, valves. There are two basic
methods of protection against corrosion. First, it is stopped by the reaction (coating) between the metal surface and sea water. In the second method, application of cathodic protection method. In the study, studies on
preventing corrosion on ships commonly used in the maritime industry were examined. The application and
working principles of the coating methods used were explained. Coating methods and cathodic protection
studies were compared. As a result of the studies, it was seen that the cathodic protection created a more
effective protection.
Keywords: Corrosion, Marine Vehicles, Cathodic Protection, Surface Coating
INTRODUCTION and THEORTICAL FRAMEWORK
Corrosion, temperature, humidity, high pressures, mechanical stress, etc. of the surface of a material. It is a
natural phenomenon that occurs under the influence of physical factors. Corrosion occurs very slowly and
silently in the facilities, but it causes financial and economic losses including health losses related to human
health [1,2].
Marine facilities, ports, ships, schools, hospitals, bridges and roads, etc. Corrosion negatively affects marine
vessels, which causes shortening of service life, decrease in efficiency and increase in repair costs [9]. The
cost of losses caused by corrosion is high in maintenance or repair, resulting in an increase in operating costs
Efforts to follow the best ways to protect marine facilities and ships and prevent corrosion are still strong
and ongoing. They are the most widely used methods for protecting marine vehicles cathodic protection and
coatings from corrosion [7].
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Figure 1. Corroded ship's hull
OPERATING PURPOSE
Corrosion in metals is one of the types of chemical corrosion as it interacts with the surrounding corrosive
environment, whether gas or liquid. Types of corrosion that occur continuously in marine environments such
as crevice corrosion, stress corrosion, intergranular corrosion, hydrogen embrittlement. On the other hand,
galvanic corrosion occurs in marine vehicles, pumps and equipment [6].
Cathodic protection is used worldwide to protect pipelines, water treatment plants, underwater storage tanks,
ship hulls, boats, offshore production platforms, and reinforcement bars in concrete structures and piers.
Cathodic protection systems were first used in the corrosion treatment of marine facilities. Sir Humphrey
Davy was one of the first to use cathodic protection on naval ships in 1824 [1]. Sir Davey demonstrated a
method to prevent the copper-plated wooden hulls of British ships from eroding. He protected the copper
soaked in seawater by binding a small amount of iron or zinc that served as a sacrificial metal [3]. Today,
this method is still used to reduce corrosion damage to steel ships by installing zinc anodes on ships. Coating
is the most common method used to address the metal corrosion process, as it is summarized in reducing the
metal corrosion process as it completely isolates the metal surface from the corrosive environment [14].
The importance of the research is to provide solutions to reduce the corrosion of marine vessels that are
severely affected. It is to emphasize the importance of the corrosion by using different protection methods
in marine vehicles by mentioning the current studies on coating and cathodic protection.
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Figure 2. Corrosion formation in marine vehicles
LITERATOR SCOPE
Considering the studies carried out, many experimental and research studies are carried out on the subject.
In this study, it is observed that corrosion negatively affects the service life of marine vehicles and causes
deterioration due to time. Researches also present an innovative approach by investigating the corrosion
factors affecting marine vehicles. Studies on this subject [5]; Shama (2002)., He explained the effects of
degradation caused by atmospheric oxidation on the viability of oil tanker plates with double hulls and exposed to different loading conditions. The growth of the corrosion was monitored throughout the life of the
ship by making the thickness. Measurements at regular controls (International Association of Classification
Societies) for maintenance and evaluation in accordance with the requirements of the international community. Measures of loss in metal show that structural elements depend on age and use this data to develop the
relationships that bind them together. Melcherse (2003)., He worked on steel corrosion and presented models explaining the various corrosion mechanisms because the data from oil tankers were calibrated with
high precision. The experimental study showed that the corrosion levels on a ship varied significantly from
one location on the ship to another, the reason being the difference in environmental conditions in different
parts of the ship. Rauf Aksu et al. (2016)., Corrosion behavior of metal elements from marine composite
structures in sea water was investigated. Selected steels and aluminum alloys were subjected to corrosion
tests in synthetic seawater to collect data to simulate cathodic protection with melting electrodes. Electrochemical data obtained by voltage tests were used to simulate the cathodic protection of mineral components
under seawater. Potential distributions in the marine environment were evaluated for the design of the cathodic protection system. To test the protective performance of galvanic anodes on damaged surfaces, uncoated zones were created on steel and aluminum components. H.elçiçek et al (2011)., This study marine
vehicles from affecting corrosion damage and the country's economy, we talked about the economic losses
incurred annually due to corrosion, as well as between 4% _ 4.5% of about GDP volume focused on the
extent of the losses that hurt Turkey's economy varies. Corrosion protection methods of marine vehicles were
discussed, two types of corrosion protection systems were proposed, namely cathodic protection method and
coating. Tahsin Tezdogan, Yigit Kemal Demirel (2014)., In this study, the combined use of both cathodic
protection and coatings for marine vehicles was discussed. Cathodic protection and coating is one of the
most common protection methods from corrosion of vehicles at sea. The study demonstrated the combination
of both cathodic protection and coatings for the most effective way to prevent corrosion. The combination
of the two methods is predicted to provide protection over a long period of time.
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MATERIAL and METHOD
Cathodic Protection
Used in marine vessels, pipelines, ports and steel piles, etc. Cathodic protection is widely used as it provides remarkable protection against corrosion [8].
1. Galvanic Anode Cathodic Protection System
Cathodic protection prevents rusting by providing electric current (or free electrons) from an alternative
source, converting all positive (active) regions on the metal surface into negative regions. These generally
take the form of galvanic anodes, which are more energetic than steel. This practice is also called guerrilla
system in which galvanizing anodes sacrifice themselves to protect the structural steel or pipeline from corrosion. The reaction occurring on the aluminum surface in aluminum anodes is as follows [10]:
4Al → 4AL+3 + 12 e
Oxygen gas turns into oxygen ions that combine with water to form hydroxyl ions,
3O2 + 12e- + 6H20 →12OH-

Figure 3. Galvanic anode cathodic protection system in sea water
These anodes are made of aluminum, zinc and magnesium alloys, and the choice of anode is based on economic factors and engineering calculations in the design of marine vessels. It is recommended that 15% 20% of sacrificial anodes be installed in the aft and rudder area of a ship. Because the galvanic anode cathodic
protection system is easy to maintain and use, the galvanic anode system has the advantage of not requiring
a power supply. The galvanic anode system is more expensive than the long-term external current cathodic
protection system, although its initial costs are low [11,16].
EXTERNAL CURRENT CATHODIC PROTECTION SYSTEM
External current cathodic protection systems consist of anodes (elevators) connected to a power supply that
provides a permanent source of electrical current. This method is made by connecting the metal to be protected with a (DC) source of electrical current to the value of the current coming out of the metal when
corroded with the metal to be protected, and this method is used to protect the metal [12]. The cathodic
protection system will be able to polarize all immersed steels (Ag / AgCl) of the facilities to a potential
between -800 mV and -1100 mV with the seawater electrode. This method is used in all marine vessels,
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pipelines, ports and steel piles etc. It is widely used as it provides remarkable protection against corrosion.
But on the other hand, there are some disadvantages to all the benefits of this system, among them [13];
-Skilled workers are required.
- A continuous power supply must be maintained.
- The current should always be connected in the correct direction.

Figure 4. External current cathodic protection system in sea water

Figure 5. Coating construction in marine vehicles protection system in sea water
COATINGS
One of the effective methods of preventing the corrosion of marine vehicles, especially in parts exposed to
corrosion, such as boats, are coatings that are also subject to the surface of marine vehicles since this area of
the ship is below the waterline. It causes corrosion especially in bad weather conditions. It causes damage to
the deck and surface. Repainting the surface can help treat the damage, but it is best to apply an alkyd and
chlorine rubber coating to protect from seawater and corrosion. Corrosion is also common in cargo tanks.
This happens when sulfur and water in crude oil mix with water vapor. Microbes can also break up the
protective layer of the tank [15].
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Figure 6. Coating construction in marine vehicles
PARAMETRIC STUDY
Corrosion causes the iron surfaces of metal structures to wear out, and protective equipment must be used to
prevent corrosion. A cathodic protection system should be designed to further protect the ship from corrosion. You must know the dimensions of the marine vehicles. Data on marine vehicles are as follows [14]:
Outline of the building
-Knowing the current state of the watercraft (corrosion damage ...)
-Sections to be protected
-Information about the environment surrounding the marine vessels (cargo, external environment, etc.)
-Damage incurred
• These calculations are made according to the following parameters [14]:
-Area to be protected (m2)
- Paint breakage rate
- Average current density (m.A / m2)
- Protection life in years (years)
- Anode material single current output (A / kg)
-Anot consumption rate (kg / A.year)
Each structure requires a different current density. It differs according to the type of marine vehicles and the
condition of its appearance.
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CATHODIC PROTECTION DESIGN CALCULATIONS
The cathodic protection design of a Marine vehicle is made according to very simple calculations. First, the
total net anode weight requirement of the system is determined (Equation 1) and then the anode number is
found (Equation 2). The formulas for these calculations are given below [10]:
W=

𝐴.İ.𝐶.𝑇

(1)

1000

W = Total net anode weight (kg)
A = Area to be protected (m2)
i = Current density of the structure (m.A / m2)
C = Anode consumption rate (kg / A / year)
T = Design life (years).
And the anode number is easily calculated;
N=W/w

(2)

N = number of anodes
W = Total net anode weight (kg)
w = individual net weight of the anodes (kg).

Figure 7. Time curves against corrosion in different corrosion protection methods
Coating has three shapes of corrosion protection; It provides a blocking effect, provides a damping effect
and provides a galvanic effect.
Since the coating creates a barrier between the material and the environment, the coatings used have a blocking effect. In many processes, aluminum and glass foil are used to increase the barrier effect [4]. Coatings
providing inhibitory effect contain inhibitory pigments such as zinc phosphate. However, these coatings are
not suitable for underwater use.
Paints using the galvanic effect contain pure zinc pigments and are used only as a base. The main purpose
behind galvanic effect is that zinc creates metallic contact with steel; It can act as an anode. Even if the
coating cracks or peels off, the steel will still be protected by zinc cathode pigments. The coating is likely
to crack over time. After a certain period of time in service of marine vehicles, the properties of the coating
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system usually fall below the specified standard unless it is repaired. This ultimately leads to a higher replacement cost.
CONCLUSION
According to the research conducted in the literature review, various protection methods have been used to
protect marine vehicles from corrosion, one of which is cathodic protection, the other is the coating method.
The conclusion from this study is that the cathodic protection comparison of both methods shows that the
external current cathodic protection system is more economical than the Galvanic anode cathodic protection
in long use, even if it is initially costly.
The use of coatings to prevent corrosion has also been studied. But it performs less than cathodic protection.
On the other hand, it has been clearly shown that the coatings provide the most effective protection when
used in conjunction with a suitable cathodic protection system.
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Öz: Nitrit, et ürünlerinde karakteristik kür renginin oluşumu, Clostridium botulinum ve Listeria monocytogenes dahil gıda kaynaklı patojenler ile bozulmaya neden olan mikroorganizmaların inhibisyonu, kür lezzetinin gelişimi ve oksidatif ransiditenin geciktirilmesi amacıyla kullanılan önemli bir katkı maddesidir. Bu
amaçla kullanılan diğer bir kürleme ajanı nitrattır. Ancak nitratın beklenen etkileri gösterebilmesi için nitrite
indirgenmesi gerekmektedir. Bu fonksiyonlarının yanı sıra nitrat ve nitrit, karsinojenik, mutajenik ve teratojenik özellik gösteren nitrozaminlerin oluşumunda da önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle et endüstrisinde
alternatif kürleme ajanlarına yönelik araştırmalar yapılmış ve halen de bu araştırmalara devam edilmektedir.
Bu alternatifler arasında nitratça zengin kereviz, pazı, ıspanak, turp ve marul gibi sebzelerin kürleme ajanı
olarak kullanımı ön plana çıkmaktadır. Nitrat ile kür edilen et ürünlerinde sebze ekstraktları doğrudan nitrat
kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Ancak burada da nitratın mutlaka nitrite dönüştürülmesi gerekmektedir.
Bunun için et endüstrisinde starter kültür olarak kullanılan koagülaz(-) stafilokoklardan (Staphylococcus xylosus ve S. carnosus) yararlanılmaktadır. Bu mikroorganizmalar nitrat redüktaz aktivitesi ile nitratı nitrite
indirgeyebilmektedir. Nitrit ile kür edilmiş ürünlerde ise nitratı nitrite dönüştürülmüş sebze tozu veya ekstraktları kürleme amacıyla kullanılmaktadır. Nitratın nitrite yeterince dönüştürülememesi durumunda gıda
kaynaklı patojenlerin gelişme riski artmaktadır. Mevcut bu çalışmada, sebze ekstraktı/tozu veya sularının
işlenmiş et ürünlerinde kürleme ajanı olarak kullanımının önemli bir gıda kaynaklı patojen olan L.monocytogenes’in gelişimi ve davranışına etkileri incelenmiş ve gıda güvenliğine yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kür Edilmiş Et Ürünleri, Listeria Monocytogenes, Sebze Ekstraktları, Nitrit, Nitrozamin
GİRİŞ
Et ürünlerinde gıda güvenliğini sağlamak, raf ömrünü uzatmak ve ürün kalitesini iyileştirmek amacıyla
çeşitli katkı maddeleri kullanılmaktadır (Jo vd., 2020:1). Nitrit, et ürünlerinde tipik kür renginin oluşumu
ve stabilizasyonu, Clostridium botulinum ve Listeria monocytogenes gibi gıda kaynaklı patojenler ile bozulmaya neden olan mikroorganizmaların gelişimini inhibe etmek, oksidatif ransiditeyi geciktirmek ve kür aromasını geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır (Sebranek, 2009:14). Et ürünlerinde kullanılan diğer bir kürleme ajanı nitrattır. Kürleme ajanı olarak nitratın kullanıldığı üretim proseslerinde nitratın nitrat redüktaz
aktivitesine sahip bakteriler tarafından nitrite indirgenmesi gerekmektedir (Kaya ve Kaban, 2019:162; Jo
vd., 2020:1). Et ürünlerinde kürleme maddesinin seçiminde ürün tipi ve üretim koşulları önemli rol oynamaktadır. Frankfurter, wiener, hot dogs gibi emülsifiye et ürünleri ile kür edilmiş-pişirilmiş parça et ürünlerinde nitrit, kürleme ajanı olarak kullanılmaktadır. Nitrit parça halde işlenen kuru-kür edilmiş çiğ et ürünlerinin üretiminde de kürleme ajanı olarak yer almaktadır. Fermente sosislerde de yine bu kürleme ajanından
yararlanılmaktadır (Kaban ve Kaya, 2019:161-162). Nitrat ise uzun süre olgunlaştırılan fermente sosisler ile
parça halde işlenen kuru-kür edilmiş bazı geleneksel çiğ ürünlerde kürleme karışımına dahil edilmektedir
(Sebranek ve Bacus, 2007:138). Ülkemizde sucuk üretiminde nitrat ve nitrit, ısıl işlem görmüş sucuk üretiminde ise nitrit kullanımına müsaade edilmektedir. Sosis ve salam gibi emülsifiye et ürünleri ile jambon gibi
kür edilmiş pişirilmiş et ürünlerinde de yegane kürleme ajanı nitrittir. Pastırma üretiminde ise nitrat ve nitrit
kullanılabilmektedir (Anon., 2013:1).
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İşlenmiş et ürünlerinde karakteristik renk oluşumu ve stabilitesi, antimikrobiyal ve antioksidan aktivite ile
kür lezzeti gelişimi açısından önemli bir katkı maddesi olan nitrit, aynı zamanda nitrozamin oluşumunda da
önemli rol oynamaktadır (Sallan vd., 2019:341). N-nitrozo bileşikler grubuna dahil olan nitrozaminler genellikle nitrozasyon ajanı ile sekonder amin arasında gerçekleşen reaksiyonlar sonucunda oluşmaktadır (De
Mey vd., 2017:2909; Sallan vd., 2019:341). NDMA (Nitrozodimetilamin), NPYR (Nitrozopirolidin), NPIP
(Nitrozopiperidin). NDEA (Nitrozodietilamin), NDBA (Nitrozodibutilamin) ve NMOR (Nitrozomorfolin)
et ürünlerinde en yaygın olarak belirlenen nitrozaminlerdir (De Mey vd., 2017: 2909).
Nitritin tüketici sağlığı açısından risk faktörü oluşturmasından dolayı 15 yılı aşkın süredir nitrit alternatifi
doğal katkılar gündeme gelmiştir. Bu alternatifler arasında nitratça zengin kereviz, pazı, ıspanak, turp ve
marul gibi sebzelerin kürleme ajanı olarak kullanımı ön plana çıkmaktadır (Jo vd., 2020:4). En yaygın olarak
kullanılanı kereviz tozu veya kereviz suyu tozudur (Sindelar vd., 2007:389; Horsch vd., 2014:400). Ancak
bu ürünlerde nitratın nitrite dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu dönüşümün yeterli olmaması durumunda ürün
güvenliği açısından önem arz eden gıda kaynaklı patojenlerin gelişme riski artmaktadır. Bu patojenler arasında gıda kaynaklı psikrotrofik bir patojen mikroorganizma olan L. monocytogenes, et endüstrisi için önemli
bir endişe kaynağını oluşturmaktadır. Pişirilmiş et ürünlerinde üretimden sonra çapraz kontaminasyonlar
sonucunda ürüne bulaşan L. monocytogenes soğukta muhafaza sırasında gelişerek yüksek sayılara ulaşabilmekte ve ürün güvenliği açısından önemli bir risk teşkil edebilmektedir (Kaban vd., 2010:890). İşlenmiş et
ürünlerinde pH, redoks potansiyeli, aw, nitrit seviyesi ve rekabet edici flora önemli engel etkenlerdir. Diğer
taraftan et ürünlerinde nitrat ve/veya nitrit alternatifi olarak kullanılan sebze ekstraktlarında bulunan organik
ve inorganik bileşikler pH’yı ve nitrit reaksiyonlarını etkileyebilmektedir (Horsch vd., 2014:401). Bu durum
gıda kaynaklı patojenlerin inhibisyonu açısından önemli bir husustur. Mevcut bu çalışmada işlenmiş et ürünlerinde alternatif kürleme ajanı olarak kullanılan sebze ekstraktlarının gıda kaynaklı bir patojen olan L. monocytogenes’in gelişimi ve davranışı üzerine etkisi incelenmiş ve her bir ürün grubu için gıda güvenliği açısından önemli hususlara dikkat çekilmiştir.
ET ÜRÜNLERİNDE LİSTERİA MONOCYTOGENES
L.monocytogenes, listeriosize sebep olan gıda kaynaklı patojen bir bakteridir. Bu patojen bakteri, gıda prosesleri de dahil doğada yaygın olarak bulunmaktadır. Bu mikroorganizma soğukta gelişebilmekte ve ayrıca
spor oluşturmayan diğer patojenlerin çoğuna göre ısıl işleme daha fazla direnç göstermektedir (Wang vd.,
2016: 843). L. monocytogenes, geniş bir pH aralığında (4,5 ve 9,0) canlılığını sürdürebilmekte ve 0,92’lik
minimum su aktivitesinden dolayı pek çok gıda maddesinde gelişebilmektedir (Meloni, 2019:2). Fermente
et ürünlerinde L. monocytogenes önemli gıda kaynaklı bir patojen olarak değerlendirilmektedir. Bu patojenin
gelişiminde fermantasyon aşamasındaki asit oluşum hızı ve derecesi önemli bir faktördür (Kaya ve Gökalp,
2004:1113).
L.monocytogenes’in fermantasyon sırasında gelişme potansiyeli oldukça düşüktür. Bununla birlikte fermantasyon, kurutma koşulları ve benzeri faktörlere bağlı olarak bu patojen mikroorganizma muhafaza sırasında
canlılığını sürdürebilmektedir. Nitekim fermente et ürünlerinde L. monocytogenes’in izolasyon oranının %040 arasında değiştiği rapor edilmiştir (Paramithiotis ve Drosinos, 2017:197). Geleneksel bir et ürünü olan
sucukta yapılan araştırmalarda ise incelenen örneklerin %11.6 ile %18 arasında değişen oranlarda L. monocytogenes içerdiği bildirilmiştir (Çon vd., 1996:47; Çolak vd., 2007:30; Kaya ve Gökalp, 1997:275). Tüketime hazır pişirilmiş et ürünlerinde ise uygulanan ısıl işlem koşullarında bu mikroorganizma güvenli bir
şekilde inaktive edilebilmektedir. Bununla birlikte bu tip ürünlerden de L. monocytogenes izole edilebilmektedir (Kaban vd., 2010:890; Kurpas vd., 2018:49).
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ET ÜRÜNLERİNDE LİSTERİA MONOCYTOGENES ve KÜRLEME AJANI OLARAK SEBZE
EKSTRAKTLARI
Nitrit özellikle mutlak anaerob bir gıda kaynaklı patojen bakteri olan C. botulinum için kuvvetli bir inhibitor
olmakla birlikte L. monocytogenes gibi diğer patojen mikroorganizmaların kontrolünde de önemli rol oynamaktadır (Sebranek, 2009:14; Gassara vd., 2016:2136). Hijyen yönetiminin eksikliğinde veya başlangıç patojen mikroorganizma yükünün fazla olması durumunda kısa süre olgunlaştırılan fermente sosisler, yarı kuru
ürünler ve Mettwurst gibi yüksek nemli fermente sosislerde L .monocytogenes önemli bir mikrobiyal tehlikedir. Bu mikrobiyal tehlikenin önlenmesinde nitrit önemli bir engel etkendir (Leroy ve Vuyst, 2009:232).
Nitrit kullanılarak gerçekleştirilen geleneksel kürlemeye alternatif olan uygulamalarda kullanılan sebze ekstraktında bulunan nitratın nitrat redüktaz aktivitesine sahip starter kültürler tarafından önceden nitrite dönüştürülmesi gerekmektedir. Diğer taraftan özellikle maliyet ve duyusal özellikler açısından yeterli miktarda
sebze suyu tozu veya sebze tozunun kullanılmaması durumunda formülasyona düşük miktarlarda nitrit ilavesi söz konusu olabilmektedir (Golden vd., 2014: 1787). Örneğin, %3 oranında nitrat içeren (30.000 mg/kg)
sebze konsantresi veya tozunun bir et ürünü üretiminde %0,3 seviyesinde kullanıldığında nitratın nitrite tamamen dönüştüğü kabul edilse dahi ürüne en fazla 90 mg/kg düzeyinde nitrit ilave edilmiş olacaktır. Nitratı
nitrite dönüştürülmüş bir sebze ürününden (15.000-20.000 mg/kg) %0.3 oranında kullanılması durumunda
ise ürüne ilave edilen nitrit 45-60 mg/kg'a tekabül edecektir. Renk açısından 40-50 mg/kg nitrit seviyesi
genellikle uygun olmakla birlikte ABD gıda standartlarına göre ısıl işlem, pH veya nem kontrolü gibi engel
etkenlerin söz konusu olmadığı soğukta muhafaza edilen kür edilmiş et ürünlerinde minimum 120 mg/kg
nitritin gerekli olduğu vurgulanmaktadır (Sebranek vd., 2012:269).
Sebze ekstraktları alternatif nitrat kaynağı olarak et ürünlerinde kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra nitratı
nitrite dönüştürülmüş preparatlar da doğal nitrit kaynağı olarak formülasyonlara dahil edilebilmektedir. Bu
dönüşüm için S. carnosus veya S. xylosus içeren ticari starter kültür preparatlarından yararlanılmaktadır.
Nitrat ve nitritin yerine kullanılan doğal kaynaklardan kereviz tozu veya kereviz suyu tozu önemli bir paya
sahiptir. Bu doğal kaynakların sosis (frankfurter), jambon, bacon gibi ürünlerde kullanılmasını sınırlayan en
önemli faktörlerden biri bu kaynaklardan gelen doğal bileşiklerin lezzet üzerindeki etkileridir (Sullivan vd.,
2012a: 814).
Kereviz suyu tozu (nitrat), bio-dönüştürülmüş kereviz suyu tozu (nitrit) ve ticari antimikrobiyaller kullanılarak jambon üzerinde yapılan bir araştırmada, doğal kürleme yöntemleri ve antimikrobiyal uygulamalarda
L.monocytogenes’in inhibisyonu ve fizikokimyasal özellikler açısından geleneksel kürleme yöntemine benzer sonuçlar elde edildiği rapor edilmiştir (Sullivan vd., 2012b:1071) (Tablo 1).
L. monocytogenes özellikle tüketime hazır et ürünleri açısından önemli bir patojen bakteridir. Nitrit, tüketime
hazır et ürünlerinde L. monocytogenes’in inhibisyonunda belirli ölçüde etkili olmaktadır. Nitrit seviyesinin
artırılması L. monocytogenes’in lag fazını uzatmakta ve böylelikle bu mikroorganizmanın gelişme hızını
düşürmektedir. Tüketime hazır et ürünlerinde uygulanan ısıl işlem L. monocytogenes’in inaktivasyonu açısından yeterli olmaktadır. Bununla birlikte dilimleme ve ambalajlama sırasında gerçekleşen kontaminasyonlar sonucunda bu tip ürünler, L. monocytogenes açısından risk arz edebilmektedir (Kaban vd., 2010:890;
Myers vd., 2013:69). Dilimlenmiş jambonda L. monocytogenes üzerinde yapılan bir araştırmada, geleneksel
kürleme ve sebze suyu tozu kaynaklı nitrit uygulamaları arasında L. monocytogenes'in gelişimi açısından
önemli bir farklılığın olmadığı bildirilmiştir (Myers vd., 2013:75) (Tablo 1).
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Golden vd. (2014) tarafından tüketime hazır bir et ürünü olan kür edilmiş-pişirilmiş hindi eti üzerinde
yapılan araştırmada, bio-dönüştürülmüş sebze tozu (80 mg/kg nitrit) ile kürlenen üründe 4 ˚C de 12 hafta
süre ile L. monocytogenes’in gelişiminin engellendiği ve geleneksel uygulamada da benzer sonuçların alındığı rapor edilmiştir. Araştırmada tüketime hazır et ürünlerinin gıda güvenliği açısından nitrit kaynağından
ziyade nitrit seviyesinin önemli faktör olduğu da vurgulanmıştır (Tablo 1). Burada dikkat edilecek en önemli
husus kullanılan sebze tozunun yeterli miktarda nitrit içermesidir. Bu tip ürünlere nitrat redüktaz aktivitesine
sahip starter kültürler ilave edilmediğinden kullanılan sebze tozundaki nitratın önceden nitrite dönüştürülmüş
olması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle bio-dönüştürülmüş veya ham sebze ekstraktlarının nitrat ve
nitrit içeriklerinin önceden belirlenmiş olması gerekmektedir.
Nitrit ve pH faktörlerinin sıvı besiyerinde ve dilimlenmiş jambonlarda L. monocytogenes'in gelişimi üzerine
kereviz suyu konsantresi kaynaklı nitritin ve pH'nın etkisini belirlemek amacıyla yürütülen bir çalışmada,
hem sıvı besiyerinde hem de jambonda kereviz suyunun pH'yı artırdığı, her iki ortamda da 100 mg/kg nitrit
uygulamasında kereviz suyu ile yapılan kürlemenin geleneksel kürlemeye göre daha az etkili olduğu, kereviz
suyu kaynaklı nitrit uygulamalarında 100 ve 200 mg/kg seviyelerinin geleneksel kürlemenin aynı nitrit seviyeleri ile benzer sonuçlar verdiği rapor edilmiştir. Aynı araştırmada kereviz suyu konsantresinin et ürününün
pH'sını artırabileceği ve bunun da bazı ürünlerde nitritin antimikrobiyal aktivitesi üzerinde etkisinin olabileceği vurgulanmıştır (Horsch vd., 2014:400) (Tablo 1).
Mortadella tipi salam üzerinde yapılan bir çalışmada, kürleme amacıyla maydanoz ekstraktı tozunun farklı
oranlarda (1.07, 2.14 ve 4.29 g/kg salam hamuru) salam hamuruna ilavesinin L. monocytogenes’ in gelişimi
üzerine etkileri incelenmiş ve 4.29 g/kg seviyesinde 28 günlük soğukta muhafaza sırasında diğer uygulamalara göre L. monocytogenes’in daha yavaş bir gelişme seyri gösterdiği rapor edilmiştir (Riel vd., 2017:166)
(Tablo 1).
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Tablo 1. Et ürünlerinde sebze ekstraktı kullanımının L. monocytogenes’in inhibisyonuna etkisi
Ürün

Jambon

Dilimlenmiş
Jambon

Kür edilmişpişirilmiş
hindi eti

Kuru Kürlenmiş Domuz
Eti

Mortadella
tipi salam

Sebze ekstraktı

Sonuçlar

Kaynaklar

Kereviz suyu
tozu

Doğal kürleme ajanları (kereviz suyu tozu ve
bio-dönüştürülmüş kereviz suyu tozu) ve antimikrobiyal uygulamalarda L. monocytogenes'in
inhibisyonu açısından geleneksel kürleme yöntemine benzer sonuçlar elde edilmiştir.

Sullivan
vd., (2012)

Kereviz Tozu

Kereviz Tozu

L. monocytogenes'in gelişimi açısından sodyum
nitritin kaynağının (bio-dönüştürülmüş kereviz
tozu veya kimyasal nitrit) önemli bir faktör olmadığı tespit edilmiştir.
Bio-dönüştürülmüş sebze tozu (80 mg/kg nitrit)
ile kürlenen üründe 4˚C de 12 hafta süre ile L.
monocytogenes’in gelişimi engellenmiştir. Geleneksel uygulamada da benzer sonuçlar alınmıştır.

Kereviz suyu

Bio-dönüştürülmüş kereviz suyu konsantresinin
et ürününün pH'sını artırabileceği ve bunun da
bazı ürünlerde nitritin antimikrobiyal aktivitesi
üzerinde etkisinin olabileceği gözlenmiştir.

Maydanoz Ekstraktı Tozu

Salam hamuruna 4.29 g/kg düzeyinde maydanoz
ekstraktı tozu ilavesinde diğer uygulamalar (1.07
ve 2.14 g/kg) ile kontrol gruplarına göre 28 günlük soğukta muhafaza sırasında L. monocytogenes daha yavaş bir gelişme seyri göstermiştir.

Myers vd.,
(2013)

Golden vd.,
(2014)

Horsch,
(2014)

Riel vd.,
(2017)

SONUÇ
Tüketicinin doğal ve organik gıdalara talebi gün geçtikçe artmaktadır. Doğal ve organik et ürünleri üretiminde nitrat ve nitrit gibi katkı maddelerinin yerine doğal ürünler kullanılmaktadır. Bu doğal ürünler arasında
kürleme amacıyla nitratça zengin sebzeler önemli bir paya sahiptir. Bu kapsamda özellikle kereviz suyu tozu
ve kereviz tozunun değişik et ürünlerinde kullanımına yönelik önemli çalışmalar yapılmıştır. Sebze ürünlerinin kullanımında ürünün duyusal özelliklerinde önemli bir değişime sebep olmayacak seviyelerin kullanılması gerekmektedir. Ancak sebze kaynaklı nitrat/nitrit seviyesinin düşük olması durumunda kür edilmiş et
ürünlerinde gıda güvenliği açısından önemli sorunların ortaya çıkma ihtimali oldukça yüksektir. Nitrit, L.
monocytogenes için önemli bir engel etkendir. Nitrit seviyesinin düşük olması durumunda L. monocytogenes
ürün güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecektir.
Sosis ve salam gibi emülsifiye et ürünleri ile jambon gibi kür edilmiş-pişirilmiş et ürünlerinde sekonder
kontaminasyon sonucu ürüne bulaşan L. monocytogenes’in nitrit seviyesinin geleneksel kürlemeye göre daha
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düşük olması durumunda psikrotrofik özelliğinden dolayı soğukta muhafaza sırasında daha hızlı bir gelişme
göstereceği düşünülmektedir. Fermente sosislerde ise fermantasyon en kritik aşamadır. Bu aşamada patojen
bakterilerin inhibisyonu açısından nitrit seviyesi önemli bir faktördür. Nitratı nitrite dönüştürülmüş sebze
ürünlerinde (bio-dönüştürülmüş ürün) nitratın nitrite dönüşme oranı oldukça önemlidir. Yeterli düzeyde bir
dönüşüm olmaması ürünün başlangıç nitrit seviyesinin düşük seviyede kalmasına neden olacak ve dolayısıyla riskli ürünlerin üretimi söz konusu olabilecektir. Et ürünlerinde özellikle de kür edilmiş-pişirilmiş et
ürünlerinde L.monocytogenes önemli bir patojen bakteridir. Bu gıda kaynaklı patojenin inhibisyonunda nitrit
önemli rol oynadığından sebze ürünleri veya bio-dönüştürülmüş sebze ürünlerinin geleneksel kürlemede
kullanılan nitrat/nitrit seviyelerini sağlayacak düzeylerde kullanılması gerekmektedir.
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CNC KONTROLLÜ TAM OTOMATİK AYIKLAMA VE İSTİFLEME SİSTEMİ
Aybek AHMETOĞLU1, Recep DÖNMEZ2, Oktay ÇELENK3
1-2-3

Durmazlar Makine A.Ş. Bursa / Türkiye

Öz: Makine kullanıcıları yeni yatırımlarında hız konusunu bir ölçüt olarak seçicilikte ön plana çıkarmaktadır.
Rekabet ortamında üreticiler de bu durumu göz önünde bulundurarak Ar-Ge çalışmalarını bu yöne çevirmişlerdir. Lazer kesim makinelerinde giderek artan yüksek hızlı üretim teknolojileri, yüksek hızlı malzeme yükleme ve nihai ürün tahliye etme sistem ihtiyaçları doğurmuştur. Bu çalışma kapsamında lazer kesim makinesinden çıkan farklı boyutlardaki nihai ürünlerin, ayıklanarak gruplar halinde otomatik olarak yüksek hızlarda tahliye edilmesini sağlayan CNC kontrollü tam otomatik tahliye sistemi tasarımından ve prototip imalatından bahsedilecektir. Yapılacak olan bu tahliye sisteminin nihai ürünü tutacak olan vakum grubu ürün
boyutlarında göre otomatik olarak ayarlanabilir olup, geniş ölçekli boyut aralığında çalışabilecektir. Bu özelliği ile projemiz sektör ihtiyaçlarına büyük ölçüde çözüm sunabilecektir. Çalışma öncesi hedef değerler iyi
bir ön çalışma ile belirlenmiştir. Bu değerlere ulaşmak için gerekli yeterliliğe sahip olan konstrüksiyon ve
hareket elemanları sonlu elemanlar analizleri ve mühendislik hesaplamaları doğrultusunda özenle seçilmiştir. Çalışma esnasında geleneksel olarak kullanılan malzemeler dışında yenilikçi alternatif malzemeler üzerine araştırmalarda yapılmış olup yurtiçi ve yurtdışında birçok firma ile malzemeler üzerine görüşülmüştür.
Firmamız bünyesinde seri olarak üretilmekte olan yüksek hızlı lazer kesme makineleri ile kombine çalışacak
bu sistem aynı zamanda firmamız tarafından üretilen Punch makineleri ve Otomasyon üretim hat sistemlerinde de kullanılabilecek olup, firmamıza rekabet ortamında avantajlar sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Lazer Kesim Makinesi, Tahliye Sistemi, Ürün Ayıklama, Otomasyon, Vakumlu Tutucu
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Lazer ile kesim günümüz sac şekillendirme yöntemleri içerisinde vazgeçilmez bir imalat yöntemi haline
gelmiştir. Pratik, hassas ve hızlı bir yöntem olması nedeniyle birçok endüstride parça üretimi için kullanılmaktadır. Gelişen lineer motor teknolojileri, lazer güç kaynağı teknolojileri, lazer ile kesim yönteminin, imalat yöntemleri içerisinde yaygınlaşması nedeniyle tezgâh üreticileri arasında rekabet artmaya başlamıştır.
Rekabetin bir yönü de üretim hızıdır. Üretimde yüksek hızlı lazer kesim makineleri ile yüksek hızlı tahliye
sistemleri de kullanmak üretim hızlarını ve kalitesini önemli ölçüde arttırmaktadır. Geleneksel olarak kullanılan tahliye sistemleri, üretim hızlarını arttırsa da farklı boyutlardaki ve tipteki ürünlerin tahliyesinde yetersiz kalmaktadır. Farklı boyutlarda ve tiplerdeki ürünlerin herhangi bir operatör müdahalesine gerek duymadan tahliye edilmesi için ayıklama sistemi gerekmektedir. Bu yöntem ile nihai ürünlerin ayıklanarak gruplar
halinde tahliye edilmesi hem kesim konfigürasyonundaki çeşitliliği arttıracak hem de nihai ürünün diğer
üretim operasyonlarına aktarılma hızını önemli ölçüde arttıracaktır.
Bu yöntem aynı zamanda üretim otomasyon sistemlerinin de temelini oluşturacaktır.
AMAÇ
Proje konusu tahliye sisteminin; yüksek hız, ürün boyutlarına göre değişkenlik gösterebilen vakum grubu ile
ayıklama kabiliyeti, program ile girilen yerleşime göre istifleme, lazer kesim makineleri dışında diğer makine grupları ve otomasyon sistemleri ile de çalışabilecek kompakt bir yapı gibi özelliklere sahip olması.
Amaçlanan değerler Tablo-1 de sayısal olarak belirtilmiştir.
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Teknik Özellikler
Maksimum Parça Ağırlığı

100 kg

Minimum Parça Ölçüsü

80mm x 30mm

Maksimum Parça Ölçüsü

1500mm x 1000 mm

Ortalama Parça Başına İstifleme Süresi

8-10 s.

Vakum Grubu Özellikleri
Kapalı Halde Vakum Grubu Ölçüsü

700mm x 500mm

Açıl Halde Vakum Grubu Ölçüsü

1100mm x 500mm

KAPSAM

Tablo
1.

Geleneksel olarak kullanılan tahliye sistemleri, tek tip ürün veya benzer tiplerdeki ürünlerin tahliyesini gerçekleştirmek için kullanılır. Bu durum üretim kapasitesini ve çeşitliliği belirli limitler altına sokmaktadır.
Bu nedenlerden dolayı, üreticilerin imalat kapasitelerini ve ürün çeşitliliği arttırabilecek, ayıklama özelliğine
sahip özel vakum tutucu gruplu ürün tahliye ve istifleme sistemi tasarımı ve prototip imalatı gerçekleştirilecektir.
Sistem X, Y ve Z olmak üzere üç ana eksene, A ve E olmak üzere iki ara eksene sahip olacaktır (Şekil 1).
Vakumlu tutucu grubun ürüne göre ayarlanmasını sağlayan A ve E ara eksenleri de sistemin ana avantajını
oluşturmaktadır.

Şekil 1. Eksenler
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YÖNTEM
Proje konusu sistemin hedeflerine ulaşmak için, vakum tutucu grubu özel olarak tasarlanmıştır. Nihai ürünü
taşıyacak, birbirinden bağımsız olarak çalışabilen 40 adet vakum pedine sahiptir. Bu vakum pedlerinin ürün
boyutlarına göre ayarlanması, E ekseni boyunca daralıp genişleme ve A ekseni etrafında 180° kadar dönme
ile sağlanacaktır. Her iki eksende servo motor tahrikli olup, CNC tam otomatik kontrollü olacaktır.
Programa atılan ürün yerleşimine (Şekil 2) göre; çalışacak vakum pedi sayısı, en hızlı tahliye için gerekli
çalışma optimizasyonu program tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Şekil 2. Ürün yerleşimi
Özel parçaların tahliyesi için ek vakum grupları modüler olarak, ek vakum istasyonundan (Şekil 3) alınabilmektedir.

Şekil 3. Ek vakum grubu istasyonu
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Nihai ürünler ayıklama işleminden sonra, ayrı ayrı gruplar halinde, dikey, yatay veya açılı olarak en uygun
şekilde istiflenecektir (Şekil 4). Bu şekilde bir sonraki üretim prosese hazırlık ve geçiş işlemleri daha hızlı
olacaktır.

Şekil 4. İstifleme
BULGULAR
Gövde Tasarımı
Tahliye sisteminin gövde tasarımı, vakumlu tutucu grubun hareket alanını arttırmak için C gövde şeklinde
tasarlanmıştır. Maksimum ürün taşıma kapasitesine göre yapılan sonlu elemanlar analizleri (Şekil 5 – Şekil
6) ile de gövde tasarımı optimize edilmiştir.

Şekil 5. Maksimum yükleme kapasitesinde Deformasyon
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Şekil 6. Maksimum yükleme kapasitesinde gerilmeler
Ürün İstifleme Süresi
Operatör tarafından gerçekleştirilen ürün tahliye süreleri ile proje konusu tahliye sistemi tarafından ürün
tahliye süreleri karşılaştırıldığında aşağıdaki bulgulara rastlanmıştır.
Karşılaştırma TS EN 1005-2+A1 standardı doğrultusunda aşağıdaki koşullara göre yapılmıştır.


Taşınan kütle Çizelge 1(TS EN 1005-2+A1)’den seçilen kütlenin %30’unu aşmamakta,



Yükün düşey olarak yer değiştirmesi en fazla 25 cm’ye eşit ve kalçadan aşağıda veya omuz yüksekliğinden daha yukarıda meydana gelmemekte,



Kaldırma frekansı en fazla 0,08 Hz (Dakikada 5 kaldırma)



Gövde yukarıya doğru ve dönmemekte,



Yük vücuda yakın tutulmakta

Bu koşullar altında Şekil 2’deki ürün yerleşimine göre 75 adet ürünün operatör tarafından istiflenmesi; (operatör parça istiflerken zaman kaybetmediği varsayılıyor ve duruşlar ihmal ediliyor)
75 adet parça ÷ dakikada 5 kaldırma = 15 dakika
Ürünlerin ayıklamalı ürün tahliye sistemi tarafından istiflenmesi;
75 adet parça × parça başına 8 saniye istifleme (bkz. Tablo-1) = 600 saniye = 10 dakika
Operatörün normal şartlar altında yapamayacağı en iyi şekilde istifleme yaptığı kabul edildiği takdir de bile
proje konusu ürün tahliye sistemi %33 daha kısa sürede ürünleri istifleyebilecektir.
SONUÇ
CNC kontrollü tam otomatik ayıklamalı tahliye ve istifleme sisteminin 3D model tasarımı tamamlanmış
olup, prototip imalatına başlanacaktır. Projenin tamamlanması ile istenilen son ürün kalitesine ve amaçlanan
teknik değerlere ulaşılması hedeflenmektedir. Şekil 7 de 3D model tasarımı tamamlanmış ürün tahliye sisteminin görseli görülmektedir.
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Ürün tahliye sisteminin en önemli avantajlarından biri olan otomatik ürün algıma, ayıklama ve istifleme
sistemlerinin yazılım çalışmalarına da başlanmıştır.
Bu projenin tamamlanması ile kesim veya diğer üretim işlemleri sonrası ürünlerin ayıklanma ve istiflenme
işlemleri tam otomatik olarak gerçekleştirilebilecektir. Bu doğrultuda operatör ihtiyacı azaltılacaktır. Endüstri 4.0 ve Dijital üretim yöntemlerine uygun akıllı fabrika uygulamaları için ana ihtiyaçlardan biri olan
bu sistem firmamızın ürün portföyüne kazandırılacaktır.

Şekil 7. CNC kontrollü ürün ayıklama ve tahliye sistemi Görseli
KAYNAKÇA
TS EN 1005-2 + A1 Makinalarda güvenlik - İnsanın fiziksel performansı - Bölüm 2: Makinanın ve bileşen
parçalarının elle kullanılması
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TAM OTOMATİK KONTROLLÜ KENET BÜKÜM MAKİNESİ
Fatih AYDEMİR1, Selçuk SAĞIR2, Oktay ÇELENK3, Feridun ŞERİFOĞLU4, Hüseyin BÜLBÜL5
1-2-3-4-5

Durmazlar Makine A.Ş. Bursa / Türkiye

Öz: Sac işleme makinelerinin kullanıldığı tüm sektörlerde, üreticilerin gelişen teknoloji ile sac malzeme
büküm konularında farklı ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Özel mimari metal şekillerin bükümleri, küçük kenar
bükümleri, dar bükümler, hassas radyüslü parça bükümleri, kısa etekli parça bükümleri gibi operasyonlarda
abkant presler yetersiz kalmakta veya bu gibi kompleks bükümler önemli zaman kayıplarına yol açmaktadır.
Hızlı imalat ve yüksek hassasiyette tekrarlanabilirlik müşteri beklentileri arasında en üst sıralarda yer almaktadır. Bu çalışmada 0,5-3 mm aralığındaki sac malzemelerin karmaşık ve detaylı bükümlerini, kenar katlamalarını, sık kalıp değişimine ihtiyaç duymadan, abkant preslere göre daha hassas ve hızlı bir şekilde yapabilen Tam Otomatik Kontrollü Kenet Büküm Makinesi tasarımı ve imalatı yapılmıştır. Yurt içinde ilk kez
üretilen bu ürün ile proses zamanları kısalmış, tekrarlanan büküm kalitesi artmış, hızlı, hassas ve birbirine
yakın bükümler elde etmek mümkün hale gelmiştir. Gerçekleştirilen proje ile özellikle yurt içi firmaların
benzer ürünleri yurt dışından ithal etme ihtiyacı ortadan kalkmış, yurt dışı muadillerine göre fiyat avantajı
ve servis olanakları ile ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağlanmıştır. Projede, operatör müdahalesi
olmadan, ürünün ham malzeme halinden nihai ürün haline gelene kadar geçireceği tüm proseslerin otomasyona uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. Tam Otomatik Kontrollü Kenet Büküm Makinesinde yer alan
otomasyonel ve robotik alt sistemler ile konvansiyonel büküm makinelerinin yapamayacağı şekilde karmaşık
bükümler yüksek hassasiyette tekrarlanabilirlik ile gerçekleştirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kenet Büküm Makinesi, Otomatik Büküm, Hassasiyet, Tekrarlanabilirlik
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Günümüzde imalatlarında sac malzeme kullanan farklı sektörlerdeki birçok üreticiler büküm işlemlerini konvansiyonel abkant pres makineleri ile gerçekleştirmektedir. Ancak bu makineler karmaşık, hassas, ve özel
profil bükümlerinde yetersiz kalmakta, zaman, hız, enerji verimliliği konularında ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Ayrıca bu makinelerde büküm işlemi için çok fazla operatör müdahalesi gerekmekte, bu nedenle
aynı hassasiyette bükümler elde edilememektedir. Gelişen süreçte kullanıcılar, yüksek hassasiyette esnek ve
hızlı bükümlerin yapılmasını beklemektedir. Düşük enerji tüketimi ile maksimum hızda kusursuz bükümler
aranmaktadır. Bu çalışma kapsamında üretimi yapılan Kenet büküm makinesi sac malzeme büküm konularında farklı ihtiyaçları karşılayabilecek özelliklerde olup kompleks yapıdaki sac metal parçaların hassas ve
yüksek tekrarlanabilirlik ile üretilmesini sağlamakta, farklı büküm tiplerinde aynı kalitede büküm yapabilme
olanağı sunmaktadır.
Tasarlanıp prototip imalatı gerçekleştirilen kenet büküm makinesi, hassas ve karmaşık panel bükümlerinin
sıkça kullanıldığı pano, asansör, çelik kapı, kaporta, kiosk, kabin, kasa, beyaz eşya, endüstriyel soğutma
sistemleri, aydınlatma sistemleri ve endüstriyel mutfak imalatı gibi sektörlere hizmet verebilmektedir.
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Şekil 1. Tam otomatik kontrollü kenet büküm makinesi
AMAÇ
Proje konusu kenet büküm makinesi ile 0,5 - 3 mm arasındaki sac malzemeler için diğer büküm makinalarında yapılamayan zor büküm profillerini yapabilmek amaçlanmıştır. Hidrolik sistem kullanmadan çevreci
olarak tasarlanan makinede minimum enerji tüketimi ile maksimum hassasiyette, hızlı ve kaliteli bükümler
hedeflenmiştir. Projenin ana amacı firmamıza üstün teknolojilere sahip yeni bir ürün kazandırmak ve ülkemize ancak ithalat yoluyla elde edilebilen rakip ürünlere muadil yerli üretim kenet büküm makinesini üreterek yerli pazardaki müşterilerimizin ithalat mecburiyetini ortadan kaldırmak olmuştur.
Teknik Özellikler
Büküm Kalınlığı

[mm]

0.5-3

Büküm Genişliği

[mm]

3250

Büküm Derinliği

[mm]

365/485

Arka Dayama Mesafesi

[mm]

1650

Makine Genişliği

[mm]

4900

Makine Yüksekliği

[mm]

1550

Makine Ağırlığı

[kg]

6500

Sıkıştırma Ekseni Hızı ( Z Eksen)

mm/s

22/67

°/s

100/120

Büküm Ekseni Hızı (Y Eksen)

Tablo 1. Kenet büküm makinesi teknik özellikleri
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KAPSAM
Gerçekleştirilen proje kapsamında tasarımı ve prototip imalatı yapılan kenet büküm makinesi ile hassas ve
kaliteli bükümler konvansiyonel abkant pres makinelerine göre yaklaşık %30 daha hızlı yapılabilmekte olup
kullanılan elektrik motorları ile enerji tüketimi önemli ölçüde azalmıştır. Ulusal alanda ilk kez üretilecek
kenet büküm makinesi ile hem firmamız hem de ülkemiz için büküm teknolojisi yazılımlarının geliştirilmesi
konularında önemli bir bilgi birikimi elde edilmiş, Ar-Ge yeteneğimizin arttırılmasına katkı sağlanmıştır.
Sac şekillendirme işlemleri ve büküm makineleri ile ilgili literatürde yapılan çalışmalar detaylı olarak araştırılmış, emsal teşkil edebilecek ve yol gösterecek bazı çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.
Gupta ve arkadaşları çalışmalarında sac metal büküm operasyonlarında otomatik bükme işlemleri üzerinde
durmuşlardır. Kalıp üzerindeki parça pozisyonu, işlem sırasındaki üst kalıp pozisyonu, büküm performansı
ve çıkan ürün gibi büküm prosesleri incelenmiştir. İşlemler için örnek bir büküm istasyonu kurulup parça
modellemesi yapılmıştır. Ele alınan sac parçanın büküm aşamaları üzerinde durulmuş ve bu sac parçanın
bükümü için farklı tipte üst kalıp modelleri ele alınmıştır. Büküm deneylerine birkaç farklı tasarımdaki sac
parçalar kullanılarak devam ettirilmiştir (Gupta, 1998: 1)
Gwangwava ve arkadaşları çalışmalarında büküm makinelerinin tasarımı ve yeniden yapılandırılması için
fonksiyon odaklı bir nesne yönelimli metodolojiyi açıklamıştır. Tam yöntem, büküm makinelerinin ilk tasarımını optimize etmeyi ve tam otomatik olarak yeniden yapılandırılmasını sağlamak için bir modül kütüphanesinde saklanan makine modüllerinin tasarımını optimize etmeyi amaçlamışlardır (Gwangwava, 2014: 2).
Rico ve arkadaşları çalışmalarında sac metal üretimindeki ardışık bükümlerde ortaya çıkan problemler üzerine bir yöntem sunmuşlardır. Ard arda eğilme adımlarının nasıl yapılacağı, sacın nasıl tepki vereceği konusunda bir çalışma yapmışlardır. Geliştirilen algoritma ile parçayı temel şekillere bölmüşler ve bunlarla ilişkili
kısmi bükümleri belirlemişlerdir (Rico, 2003: 3).
Singh ve arkadaşları havada büküm tekniğinde takım tipinin parça üzerinde etkilerinin simülasyonu üzerinde
çalışmışlardır. Parçanın büküm kalitesinin, parça uzunluğu boyunca büküm açısının doğruluğu ile belirlendiğine değinilmiştir. Bu büküm açısının doğruluğunun da kalıpta takım nüfuzu ile direkt ilgili olduğu açıklanmıştır. Takımdaki küçük değişimlerin büküm açısında nispeten büyük değişimlere sebep olabileceği belirtilmiştir. Çalışmada takım geometrisinin sonlu elemanlar yöntemi ile modeli oluşturulmuş ve iş takımları
üzerinde oluşan deplasman değerleri hesaplanarak gerçek değerler ile kıyaslanmıştır. Sonuç olarak yapılan
çalışmada, büküm kuvveti ve üst kalıp deformasyonu arasındaki ilişki, takım tasarımının önemi, takımların
sertliği ve büküm açısı gibi konular irdelenmiştir (Singh, 2004: 4).
Proje çıktısı üründe kullanılan büküm takımları maksimum 3 mm kalınlığında DKP ve maksimum 1,5 mm
kalınlığında paslanmaz malzemeyi bükmeye imkan vermekte ve müşterinin özel istekleri doğrultusunda konfigüre edilebilmektedir. Parçalı takımlar, kutu bükümlerde ve ters bükümlerde tasarım esnekliği sağlamakta
olup, adaptör takımların kombinasyonu ile hemen her uzunlukta büküm yapılabilmektedir. Servo sistem kullanılan projemizde hidrolik sistem kullanılan makinelere göre enerji sarfiyatı minimum %30 daha düşüktür.
Sahip olduğu geometri ve malzemeye göre diğer büküm makinelerinde kullanılan kalıplardan farklı yapıda
tasarlanan büküm kalıpları Şekil 2’deki farklı tip zor bükümlerin gerçekleştirilmesine imkan tanımaktadır.
Pozitif-Negatif büküm, katlama bükümü (hemming), büyük radyüs gibi bükümler yüksek hassasiyette yapılabilmektedir. Ülkemizdeki büküm makinelerinde ilk defa kullanılan çift çeneli büküm sistemi ile parça yönü
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değiştirilmeden pozitif ve negatif bükümler gerçekleştirilmektedir. Referanslama sistemi sayesinde kenetleme öncesinde sac malzeme doğru eksenlerden dayama alarak daha hassas ve kusursuz bükümler sağlanabilmektedir.

Şekil 2. Kenet büküm makinesi standart takımlarla yapılan bükümler
YÖNTEM
Proje kapsamında tasarlanan ve prototip imalatı gerçekleştirilen kenet bükme makinesi, büküm öncesi sac
malzemeyi referanslama ve sabitleme görevi gören X Eksen, pozitif veya negatif bükme işlemlerini yapan
büküm çenesini döndüren Y Eksen, büküm sırasında işlem görecek sacın sabit tutularak büküme yardımcı
olmasını sağlayan baskı çenelerinin aşağı yukarı hareketini sağlayan Z eksen, bükme çenesinin ters büküme
imkan verecek şekilde açılmasını sağlayan A eksen, bükümü yapılacak sacın geometrisine ve kalıp setine
göre büküm merkezini ve radüs noktasını otomatik olarak belirleyen B eksen ve farklı baskı takımlarını iki
farklı istasyonda taşıyan, ihtiyaç olduğunda dönme hareketi yaparak büküme uygun kalıp setini aktif hale
getiren C eksen gruplarından oluşmaktadır.
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Şekil 3. Kenet büküm makinesi eksenleri
Kenet bükme makinesi çalışma prensibi şu şekildedir: X Eksen tablasına operatör tarafından konulan sac
malzeme, dayama gruplarına itilerek yatay yönde referanslama sağlanır. Referanslanan malzeme vakum
grubu yardımıyla tutularak hareket etmesi engellenir. Sabitlenen sac malzeme X ekseniyle beraber hareket
ederek, büküm parametreleri doğrultusunda istenilen büküm mesafelerine gönderilir. C eksen, dönme hareketi ile büküme uygun baskı takımı setini kullanıma hazır hale getirir. Z eksen, sac malzemenin uygun konuma gelmesi ile birlikte dikey yönde konumlanmış baskı takımları yardımıyla malzemeye kuvvet uygulayarak parçayı büküme hazır vaziyete getirir. Y Ekseni pozitif ve negatif yönde istenilen bükümü gerçekleştirmek için hareketlendikten sonra büküm tamamlanır.

Şekil 4. Kenet büküm makinesi büküm prensibi
BULGULAR
Tasarımı yapılarak prototip imalatı tamamlanan kenet büküm makinesinin büküm, baskı ve dayama eksenleri
ana gövde üzerine konumlandırılmıştır. Makineyi oluşturan bu eksenlerin mühendislik hesapları ve fem analizleri yapılarak optimum tasarım ortaya konmuştur.

134

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR

Şekil 5. Kenet büküm makinesi taslak mekanizma hesapları
Proje faaliyetleri içerisinde ağırlıklı olarak mekanik, mekatronik, pnömatik, konstrüksiyon, imalat, elektrikelektronik, kontrol, ölçme, hareket sistemleri alanlarında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu konularla ilgili
çalışmalar paralel ve etkileşimli olarak yürütülmüştür. Tasarım/geliştirme süreçlerinde çalışma yapılan teknolojik uzmanlık konuları; makine ve sistemlerin genelinde geliştirilecek mekanik konstrüksiyonda, mekanizma ve hareket sistemlerinden faydalanılarak modellemesi gerçekleştirilmiştir. Model bilgisi doğrultusunda mukavemet, hız, silindir çapları, motor hesapları vb. mühendislik hesaplamaları yapılmıştır. Bu teorik
hesaplamaların yanı sıra Solidworks Simulation ve ANSYS programlarından yararlanarak modeldeki mekanik (gerilmeler, sehimler, ömürler) ve kinematik (hız vs.) analizler gerçekleştirilmiştir.

Şekil 6. Kenet büküm makinesi fem analizleri

135

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
Standart konvansiyonel büküm makinelerinde tek program ile tek görev verilebilirken, proje ile ilk kez uygulanan görev yöneticisi sayesinde farklı büküm programları eklenerek birbiri ardına görevlendirilebilmektedir. Bu şekilde farklı bükümler de farklı sıralama ile yapılabilmekte ve büküm işlemlerinde zaman tasarrufu
sağlanmaktadır.
Yurt dışı muadil ürünlerde 7.5-8 ton olan makine ağırlığı yapılan tasarım ile 6,5-7 tona indirilmiş, bu anlamda
makine imalat maliyeti azaltılmıştır.
Gerçekleştirilen projede gövdenin ayaklara olan bağlantıları cıvatalı konstrüksiyon olarak tasarlanmıştır. Bu
sayede aşırı kaynak işçiliği ve kaynak maliyeti ortadan kalkmış ve oluşan çevre kirliliği azaltılmıştır.
Prototip imalatı tamamlanan kenet büküm makinesi ile ±0,1 mm hassasiyetle bükümler mümkün hale gelmiştir. Abkant pres makinelerine göre yaklaşık %30-35, yurt dışı muadillerine göre %7-10 daha hızlı bükümler yapılabilmektedir.
SONUÇ
Tam otomatik kontrollü kenet büküm makinesinin 3D model tasarımı ve prototip imalatı tamamlanmıştır.
Yapılan testler sonucu istenilen son ürün kalitesine ve amaçlanan teknik değerlere ulaşılmıştır. Şekil 7’de
prototip imalatı tamamlanmış kenet büküm makinesi ile yapılan sac malzeme bükümlerinin görseli görülmektedir.

Şekil 7. Tam otomatik kontrollü kenet büküm makinesi ile yapılan bükümler
Abkant preslere göre tamamen elektrikli olduğundan ve hidrolik yağ kullanılmamasından dolayı çevreci
bir makine ortaya konmuştur. Projede ulusal alanda ilk kez üretilen kenet büküm makinesi ile hem firmamız
hem de ülkemiz için büküm teknolojisi ve HMI yazılımlarının geliştirilmesi konularında önemli bir bilgi
birikimi elde edilmiş ve ulusal Ar-Ge yeteneğimizin arttırılmasına katkı sağlanmıştır.
Tam otomatik kontrollü kenet büküm makinesi projesi kapsamında, makinenin Endüstri 4.0 gerekliliklerini
sağlaması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Durma Cloud kullanılarak müşteri, bayi ve durmazlar açısından çeşitli faydalar sağlanmıştır. Makinenin durumu anlık olarak izlenebilmekte, geriye dönük tarih aralığına göre
raporlar alınabilmektedir. Operatör uzun programlarda makineden uzaklaşabilmektedir. Maliyet, çalışma süresi, durma süresi ve verimlilik hesaplamaları yapılabilmektedir. Hata mesajları ve hata sebepleri de aktif
olarak incelenebilmektedir.
Düşük enerji tüketimi ile hassas bükümlerin hızlı yapılabildiği kenet büküm makinesi ile firmamıza yeni bir
ürün konsepti eklenmiştir.
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BURULMA ETKİSİ ALTINDAKİ ÇATLAKLI AHŞAP PLAKALARDA GERİNİM ANALİZİ
Özlem POLAT1, Mehmet YETMEZ2
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Zonguldak / Türkiye

1-2

Öz: İnsanlığın başlangıcından günümüze kadar olan süreçte doğal bileşik malzemelerden olan ahşaplar, günümüzde yapısal eleman olarak yaygın kullanım alanına sahip malzemelerdendir. Ahşapların mekanik özelliklerinin belirlenmesi için birçok yöntem vardır. Yapısal unsurlardan plakalar ele alındığında, ahşap plakaların mekanik özelliklerinin belirlenmesinde burulma testi, gerinim dağılımının anlaşılabilmesi için önemli
test yöntemlerinden biridir. Bu çalışmada, Zonguldak ili doğal ortamında yetişen kavak (poplar tree) , ıhlamur (linden tree) ve köknar (fir tree) ağaçlarına ait plakalar göz önüne alınmıştır. ASTM D198-15 test
standardı kapsamında yapılan bu çalışmada, plakalar önceden belirlenmiş olan ölçülerde hazırlanmıştır.
Plaka merkez ekseninde, çatlaksız, tek kenar çatlaklı ve iki kenar çatlaklı koşullar altında zamana bağlı gerinim sonuçları elde edilmiştir. Hazırlanan plakalar, aurdinio uno destekli burulma makinesinde burulma
açısı kontrollü yüklemelere maruz bırakılmıştır. Kayma gerilmesi altındaki plakaların eksenel birim uzamalarını ölçmek için strain gauge (gerinim pulu) tekniği kullanılmıştır. Plaka numuneleri deney düzeneğine
bağlanarak belli zaman aralıklarında gerinim göstergesinden alınan veriler analiz edilmiştir. Ağaç tiplerine
bağlı olarak, süreksizlik içeren yapısal plakaların servis koşulları kıyaslanmıştır. Burulma etkisinde kalan üç
ahşap plaka tipi için kayma modülleri bulunarak, deformasyon geometrisine bağlı kayma açıları elde edilmiştir. En az şekil değiştirme köknar plakalarında hesaplanırken, en çok deformasyonun ise ıhlamur plakalarında görüldüğü ortaya konmuştur. Sonuçlar grafik ve tablo halinde sunulmuştur. Bu tür yapısal malzemelerin, mühendislik temelli bileşik malzeme tasarım potansiyeli ve kullanım türevleri bu çalışma kapsamında
ayrıca tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ahşap Plaka, Çatlak, Burulma, Gerinim Analizi, Kırılma Tokluğu
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Ağaçlardan elde edilen odun hammaddesi, geçmişten günümüze, bazı ürünlerin üretilebilmesi için önemli
bir hammadde ve ayrıca en önemli mühendislik malzemelerinden birisi olmuştur. Günümüzde, odun hammaddesinden elde edilen yonga levha, lif levha, heraklit, duralit, kontrplak, MDF profiller, panel kapı ve
masif panel gibi kompozit yarı mamul malzemeler, mobilya ve dekorasyon işleri başta olmak üzere değişik
amaçlar için kullanılmaktadır. (Bal & Bektaş, 2018, s. 52)Eski dönemlerden beri gelişen teknoloji ile birlikte
çeşitli malzemelerin ve eşyaların yapımı, yapı sektörü, mobilya, dekorasyon, kağıt, geri dönüşüm, enerji
üretimi gibi çok çeşitli alanlarda kullanılmış ve kullanılmaya devam edilmektedir. (Keunecke, 2008, s. 1-2)
Bu kadar yaygın olarak kullanılmasının en büyük etkenleri ağaç malzemesinin anotomik yapısı, fiziksel ve
mekaniksel özellikleri ve kimyasal bileşenlerinin uygun olmasıdır. Sürdürülebilir bir malzeme olup kolay
işlenmesi ve doğanın bize sunduğu bir malzeme olması en büyük avantajlarındandır. (Yarayan, 2019, s. 2)
Ağaç malzeme fiziksel ve mekaniksel etkenlere karşı oldukça yüksek dirence sahiptir ve hafif olması da
tercih edilmesindeki en büyük etkenlerden biridir. Kolay işlenebilir bir malzeme olmasından dolayı ve malzeme üzerinde yapılan işlemler sırasında enerji tüketiminin diğer malzemelere oranla daha az olması tercih
edilmesindeki en büyük etkenlerden biri olmuştur. Isı, ses, elektriği az iletmesi, üst yüzey işlemleri, insanda
huzur veren rahatlatıcı bir etkisi ve estetik bir görünüme sahip olması ağaç malzemenin kullanım alanını
genişletmiştir. (Yarayan, 2019, s. 3)
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Ağaç malzemesi ortotropik (düz yapı) gösteren bir malzemedir. Ortotropik karakter, ahşabın mekanik özellikler dahil hemen hemen tüm özelliklerini etkiler. Bu da ahşabın elastik ve mukavemet özelliklerinin yönlerine bağlı olduğunu göstermektedir. Elastiklik modülü değeri, liflere paralel yönde en yüksek, radyal yönde
daha küçük, yıllık halkalara teğet yönde ise en düşüktür. (Şirin & Aydemir, 2016, s. 206) Ortotropik özellik
gösteren ahşap materyalde; boyuna (lif yönüne paralel), radyal (özden kabuğa doğru uzanan) ve teğet (yıllık
halkalara paralel uzanan) üç farklı yön mevcuttur. (Glass & Zelinka, 2010, s. 4-1)
Teknolojinin ilerlemesiyle ve gelişmesiyle birlikte; ahşap malzemeyi koruma yöntemleri, kolay şekil verilebilmesi, yangına ve depreme karşı dayanımı, mekanik gücünün arttırılması gibi özellikleri de gün geçtikçe
gelişmektedir. (Çağlayan, 2020, s. 1) Dünyada ve ülkemizde ağaç malzemelerinin anatomik, fiziksel, mekanik yapısını ve kimyasal özelliklerini belirlemeye yönelik birçok çeşitli araştırmalar yapılmıştır ve araştırmalar yapılmaya devam etmektedir. (Çetin & Gündüz, 2016, s. 176)
Literatürde burulma etkisi altında kalan ahşap malzemeler ile ilgili çeşitli deneysel analizler yapılmıştır.
Emre Uludoğan, İçi boş ve içi dolu farklı türdeki ağaç malzemelerinin burulma altında straingauge’li ve
straingauge’siz test ederek şaftların burulmaya bağlı deformasyonlarını incelemiştir. Deney sonucunda içi
boş şaft malzemelerin kırıldığı gözlemlenmiştir. (Uludoğan , 2005)N.Gharavi,H.Zhang,Y.Xie,T.He, Burulma testlerinde ahşap kirişlerin kesme modülünün belirlenmesine yönelik son etkisini araştırmışlardır. Çalışmalarında stereo görüşe dayalı yakın mesafe fotogrametri teknolojisini kullanmışlardır. Önerilen zarar
görmemiş(tahribatsız) ve temaslı fotogrametri tekniğinin aynı anda birden fazla yüzey rotasyonu ölçmenin
etkili ve hassas bir ölçüm yöntemi olduğunu kanıtlamışlardır. (Gharavi, Zhang, Xie, & He, 2018, s. 442-450)
R.Grupta,L.Heck ve T. Miller Yapısal kereste kesme mukavemetini belirlemeye yönelik Burulma testinin
deneysel değerlendirmesini yapmışlardır. Bu çalışmanın sonucuna göre burulma testi, tam boyutlu, yapısal
kerestenin saf kesme dayanımını belirlemek için en iyi pratik yötem olduğunu belirtmişlerdir. (Grupta , Heck,
& Miller, 2002, s. 283-290)
AMAÇ
Üniversitelerde, enstitülerde ve çeşitli sanayi kuruluşlarında yapı malzemeleri üzerine çalışmalar sürekli olarak yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar ve çalışmalar malzemeler hakkındaki bilgi ve deneyimimizi her geçen gün arttırmaktadır. Bu çalışmada plakalarda çentik/çatlak gibi süreksizlikler varsa, bu tür süreksizliklerin
mekanik parametrelere etkisi açıklamaya katkı sağlamaktır. Ortotropik özelliklere sahip bir ahşap plakada,
majör gerinim dağılımının doğrusal olmayan davranış biçiminde olduğu ortaya konulmaktadır. Çatlaklı plakalarda, bu eğrisel davranışın nasıl değiştiği gösterilmektedir.
KAPSAM
Bu çalışmada üç farklı ağaç türü çatlaksız, tek kenar çatlaklı ve çift kenar çatlaklı plakalar olacak şekilde
belli ölçülerde kestirilmiştir. Tasarımı ve üretimi yapılan burulma makinesinde zamana bağlı testlere tabii
tutulmuş ve bu zaman aralıklarında her bir numunenin gerinim artışları gözlemlenmiştir.
YÖNTEMLER
Bu çalışmada ilk aşama olarak burulma deneyinin yapılacağı makine belirlenen ölçülerde tasarlanıp, üretilmiştir. Deneyde kullanılacak olan burulma makinesi 400mm×100mm ölçülerinde tasarlanmıştır.
27mm×30mm ölçüsünde 2 adet çenesi bulunan makinenin plaka boyutuna göre ayarlanabilen kızaklı ayağı
da bulunmaktadır. İki çeneden biri sabit olup malzemeyi kavrama görevi görmektedir. Diğer çene 56 mm
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uzunluğunda Ø25 mm çapında olup, 1235 MG yüksek torklu servo motordan gelen kuvveti çeneye aktaran
hareketli silindir bir mile bağlıdır.
Çalışmanın ikinci aşamasında Zonguldak bölgesinde yetişmiş üç farklı ağaç türü belirlenmiştir. Ağaç türü
seçiminde ağaç malzemesinin hafif ve kuru olması esas alınmıştır. Burulma esnasında ağaç malzemesinde
oluşabilecek çatlak ilerlemesinin rahat gözlemlenmesi için yumuşak ağaç seçimi yapılmıştır. 1. sınıf malzeme ölçütlerine uygun olmasına dikkat edilmiştir. Deney için uygun görülen üç ağaç türü ve özellikleri
tabloda verilmiştir.

(kg/m³)

Ağaç
türü

E (GPa)

ν

Ihlamur

5.9

0.022 421

Kavak

10.9

0.019 450

Köknar

13.4

0.029 500

Tablo 1. Ağaç türleri ve mekanik özellikleri (Kretschmann, 2010, s. 5-26)
Üç ağaç türü için toplamda 27 adet plaka kestirilmiştir. Plaka boyutları 70×160×8 mm olarak belirlenmiş
olup Ihlamur Ağacı(Linden tree),Kavak Ağacı (Poplar tree), Köknar ağacı(Fir tree) türlerinin her biri için 9
adet (3 kenar çatlaksız, 3 tek kenar çatlaklı, 3 çift kenar çatlaklı) şeklinde kestirilmiştir. Çatlaklı plakaların
çatlak boyu 10 mm, çatlak genişliği ise 3 mm ölçülerinde olacak biçimde kestirilmiştir.
Deney gruplarındaki 27 adet plaka numunesinde, TML (Measuring Instruments Laboratory, Co., Ltd., Japan)
marka FLA-3-50 gerinim pulları (gage faktörü: 2.1 ± 0.01 ve gerinim direnci: 350 ± 1 Ω) ve P-2 yapıştırıcı
bu çalışmada kullanılmıştır. Tek kanallı (çeyrek köprü) gerinim ölçümleri, SoMat eDAQ-lite veri toplama
sistemi ve SoMat™ TCE (HBM Inc., USA) yazılımıyla tamamlanmıştır.
Deneylerin yapılışı
Plaka numuneleri tek tek burulma makinesine bağlanmış olup her bir numune için 5. ,10. ve 15. Dakikalarında gerinimler indikatörden okunmuştur. Aurdinio programına bağlı burulma makinesi veri aktarma kablosu ile bilgisayara bağlanmış, aurdinio programından pos1:20° ve pos2:22° değerleri girilmiştir. ±1° tolerans verilen burulma makinesi, 1° sağ ve 1° sol olacak şekilde burulma açısı belirlenmiştir. Burulma makinesi 7.4 V’luk bir gerilim altında çalıştırılmış ve 27 adet plaka numuneleri için burulma işlemi zamana bağlı
olarak tekrarlanmıştır.
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Şekil 1. Test düzeneğinin genel görüntüsü
BULGULAR
Aşağıdaki formüller kullanılarak burulma altındaki deney malzemeleri için enerji azalım miktarları ve çatlak uygunluk katsayıları elde edilmiştir.
Enerji azalım miktarı (Energy release rate)[1]
GII =

9𝑃²(1−𝜈2 )
8𝜋²𝐸𝑡³

Çatlak uygunluk katsayısı(crack shear compliance)2
Cs =

𝟑𝒃(𝟏−𝝂𝟐 )
𝟐𝝅²𝑬𝒕²

Grafik 1-3’de zamana bağlı çatlaklı plakaların karakteristik davranışları sunulmuştur

2

https://www.sciencedirect.com /topics/physics-and-astronomy/strain-energy-release-rate
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Grafik 1. Çift kenar çatlaklı Ihlamur, Kavak, Köknar numunelerinin deney sonucuna göre karşılaştırma grafiği
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Grafik 2. Tek kenar çatlaklı ıhlamur, kavak, köknar numunelerinin deney sonucuna göre karşılaştırma grafiği
İndikatörden okunan zamana bağlı gerinim artış değerlerinden birkaç deney numunesinde değerlerdeki gerinim artışının sabit kaldığı gözlemlenmiş, bu durumda malzemede plastik bölge oluşmuştur.
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Grafik 3. Kenar çatlaksız ıhlamur, kavak, köknar numunelerinin deney sonucuna göre karşılaştırma
grafiği
Çatlaksız üç ayrı ağaç malzemesi için sırasıyla deneyler yapılmış toplamda 9 çatlaksız numunenin burulma
altındaki davranışları gözlemlenmiştir. Çatlaksız numunelerdeki deneylerde 5.Dakika da gözlemlenen birim şekil değiştirme maksimum seviyede görülürken gerinim artışının 10.Dakika ve 15.Dakikaya gelindiğinde zamana bağlı azaldığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla eş gerinim dağılımı mevcudiyetinden dolayı, gerinim tekilliğinin azalması ve çatlak ilerlemesini de kısıtlamanın varlığı doğrusal olmayan davranışla ortaya konmuştur.
SONUÇ
Bu çalışmada Zonguldak yöresinde yetişmiş olan kavak, köknar ve ıhlamur ağaçları için kullanım alanları
tespit edilmiştir. Teknik özellikleri bilinen malzemeler tez çalışması için tasarlanıp, üretilen burulma makinesinde malzemelerin gerinim analizleri yapılmıştır. Deney sonuçları ve yapılan hesaplamalar sonucunda
köknar numunesinin kavak ve ıhlamur numunelerine oranla deformasyonunun daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. En yüksek deformasyon ise Ihlamur ağaç numunelerinde görülmüştür. Gerinim analizi aşamasında
zaman ile göstergeden okunan değerlerde burulma altında çatlaksız numunelerden tek kenar çatlaklı numunelere geçişte gerinim artşının olduğu gözlemlenmiştir. Çift çatlaklı plakalarda bu artışın durduğu gözlemlenmiştir. Üç ağaç malzemesinin enerji azalım miktarı(Energy release rate) bulunmuştur. Burulma altındaki
numunelerin çatlak ilerlemesi yaklaşımına(crack propogation) dayanarak malzemelerdeki çatlak uygunluk
katsayıları tespit edilmiştir. Malzemelerin kayma modülleri incelendiğinde yapılan hesaplar doğrultusunda
malzemelerin burulma etkisinde, 3.975 N’luk sabit bir yükleme altında kaymaya karşı en fazla direnci köknar
malzemesi gösterirken en fazla kayma açısının ıhlamur numunelerinde görüldüğü saptanmıştır. Bu çalışmada
köknar ağaç malzemesinin diğer ağaç malzemelerine oranla ileriye dönük tasarımının olabileceği fakat Ihlamur ağacının yük altındaki sınır koşulları belirlendiğinde çok verimli bir kullanım ömrünün olamayacağı
saptanmıştır.
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Abstract: This study aimed to determine effect of different drying methods HAD (Hot air drying), Freeze
drying (FD), vacuum drying (VD) and ultrasound assisted vacuum drying (UAVD) on drying kinetic, total
bioactive compounds, lycopene and β-carotene, phenolic composition and color quality of rosehip. Drying
times of the rosehips for USVD, VD and HAD were 180, 300 and 1140 min respectively. Total phenolic
(TPC) and flavonoid (TFC) were significantly affected from drying methods. FD showed highest TPC and
TFC followed by VD, UAVD and HAD. DPPH and CUPRAC methods were carried out to determine antioxidant activity of the fresh and dried samples. DPPH and CUPRAC values showed similar trend with TPC
and CUPRAC values showed high positive correlation with TPC contents (R<0.95). Lycopene and β-carotene content were significantly affected from drying methods and VD showed highest lycopene and β-carotene content. Catechin and rutin were determined as most abundant phenolic compounds and their highest
content were obtained from FD and VD treated samples. The effect of drying method on the color quality of
the samples was found to be significant (p<0.05). UAVD and FD exhibited a lower E value than HAD and
VD, indicating that they had similar color properties to the fresh sample. The results of this study showed
that UAVD significant decreased drying time compared to VD while UAVD showed lower bioactive compounds retention than VD. This study suggested that ultrasound treatment with vacuum could showed negative effect on bioactive compounds despite its lower drying time.
Keywords: Ultrasound Assisted Vacuum Drying, Phenolic Profile, Carotenoids
INTRODUCTION
Rosehips (Rosa canina) are reddish-color fruits belonging to Rosaceae family that grows in Central Asian
and Anatolian territories (Duru, Karadeniz, & Erge, 2012). While rosehip can be consumed as fresh, it can
be processed to different products such as tea, jam, juice (Erenturk, Gulaboglu, & Gultekin, 2005). Rosehip
is rich in phenolic compounds, carotenoids, tocopherols, flavonoids and vitamin C (Medveckienė,
Kulaitienė, Jarienė, Vaitkevičienė, & Hallman, 2020). Rosehip has traditionally been used against many
diseases because of its biological activities. Fresh rosehip has short harvesting season and it is sensitive to
storage. Therefore, some preservation method should be applied for its use all year round (Erenturk,
Gulaboglu, & Gultekin, 2010).
Drying is one of the widely used preservation method of fruit and vegetables. It reduces water activity and
growth of microorganisms, lowers enzymatic activity and extends shelf-life at room temperature. Also,
drying makes easier packaging, handling and transportation by reducing volume of material (Doymaz &
Karasu, 2018).
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AIM
This study aimed to determine effect of different drying methods HAD (Hot air drying), Freeze drying (FD),
vacuum drying (VD) and ultrasound assisted vacuum drying (UAVD) on drying kinetic, total bioactive compounds, lycopene and β-carotene and color quality of rosehip. Ultrasound assisted drying of rosehip cannot
found in literature. This study aims to investigate the effects of this method on rosehips.
SCOPE
The scope of this study is to compare four different drying methods with each other and to find the efficient
preservation method for rosehip fruit. Fresh rosehips are supplied from Gümüşhane, Turkey. After drying,
samples are extracted for the analysis. Total phenolic content, total flavonoid content, antioxidant capacity
analyzed spectrophotometrically. For antioxidant capacity DPPH and CUPRAC methods are used. Color
parameters are measured with chromameter, lycopene and β-carotene experimented by the HPLC system.
METHOD
Material:
Fresh rosehips were supplied from Gümüşhane, Turkey and stored at 4 °C until the begining of drying processes. Rosehips with uniform shape, color and size were selected for analyses. Initial moisture content of
fresh rosehip was determined using a infrared moisture analyzer (Rad-wag, MA 50-R) and found as 39.10 ±
1.20 %. Rosehips were drying as a whole. Dried rosehips were stored in a desiccator until analyses.
Drying procedure:
Rosehips were dried by four different methods namely, hot air drying (HAD), vacuum drying (VD), ultrasound assisted vacuum drying (UAVD) and freeze drying (FD) as a whole. Drying processes for HAD, VD
and UAVD were carried out at 50 °C. HAD was performed at a constant air velocity of 1.3 m/s. The air
velocity was measured by a Testo 440 vane probe anemometer (Lutron, AM-4201, and Taiwan). The air
flow was applied horizontally through the surface of the rosehips. UAVD was conducted according to the
method described by Baslar et al. (2014). The vacuum was regulated by a vacuum pump (EVP 2XZ-2C,
Zhejiang, China) with 60 mbar ultimate pressure and 2 L/s pump speed in VD and UAVD methods. FD was
performed according to a standard program of freeze dryer (Martin Christ, Beta 1-8 LSC plus) and the samples were frozen at -80 °C overnight. Weight loss of rosehips was recorded at 60 min intervals during HAD,
VD and UAVD. Drying processes were carried out until the 0.2 kg water/kg dry matter moisture content of
rosehips.
Extraction procedure:
Fresh and dried rosehips were extracted using methanol-water (50:50, v/v) solution with the 1:10 ratio. The
mixture of rosehip and solution was homogenized at 10000 rpm for 2 min using an ultra-turrax (Daihan, HG15D). Then the mixture was shaked 2 h at room temperature. After 2 h, the mixture was centrifuged at 5000
rpm for 10 min. The supernatant was filtered through 0.45 µm syringe filter.
Determination of total phenolic content:
Total phenolic content (TPC) assay was performed according to modified method described by Singleton
and Rossi (1965). 2.5 mL tenfold Folin Ciocalteu’s phenol reagent, 2 mL 7.5% Na 2CO3 and 0.5 mL diluted
rosehip methanolic extracts were mixed in a tube, then this mixture was kept at dark place for 30 min. The
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absorbance was read at 760 nm with a UV/VIS spectrophotometer (Shimadzu UV-1800, Kyoto, Japan). The
phenolic content was expressed as mg gallic acid equivalent (GAE) per g of dry matter (DM) (mg GAE/g
DM).
Determination of total flavonoid content:
Total flavonoid content (TFC) of samples was conducted according to method of Zhishen, Mengcheng, &
Jianming, 1999. 1 mL of rosehip extracts were added to tubes which contains 4 mL distilled water. Then 0.3
mL 5% NaNO2, 0.3 10% AlCl3 and 2 mL 1M NaOH were added to the tubes. In order to complete total
volume to 10 mL, 2.4 mL distilled water was added and the mixture was vortexed. The absorbance was
recorded at 510 nm with a UV/VIS spectrophotometer. The content of flavonoids were expressed as mg
catechin equivalent (CE) per g of dry matter (mg CE/g DM).
Determination of antioxidant capacity:
1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) and the copper-reducing antioxidant capacity (CUPRAC) methods
were used to determine the antioxidant capacity of extracts. 0.1 mL of extracts were mixed with 4.9 mL 0.1
mM DPPH which are soluted in methanol. After 30 min incubation in a dark place, absorbance was measured
517 nm (Singh, Chidambara Murthy, & Jayaprakasha, 2002). CUPRAC assay was described by Apak,
Güçlü, Özyürek, and Karademir (2004). 1 mL of CuCl2 (10 mM), 1 mL neocuproine (7.5 mM) and 1 mL
NH4AC (1 M) and then 1 mL distilled water were added to this mixture to complete the volume of the mixture
to 4.1 mL. Samples were incubated for 1 h in the dark and the absorbance was measured at 450 nm. The
results were expressed as mg trolox equivalent (TE) per g of dry matter (mg TE/g DM).
β-carotene and lycopene determination:
The method reported by Wright and Kader (1997) with some modifications was used to carry out extraction
of β-carotene and lycopene. For this aim, 2 g fresh and dried samples were mixed with 10 mL ethanol and
homogenization with an ULTRA-TURRAX (Daihan, HG-15D) at 10.000 rpm for 3 min. Then 8 mL hexane
was transferred to this solution and homogenized for 3 min. The final solution was centrifuged for 5 min at
6000  g. After centrifugation, the sediment was re-extracted with 5 mL of a saturated solution of NaCl and
8 mL hexane. Then, saponification of obtained supernatant was performed with 15 mL 10% methanolic
KOH for 12 h. To remove KOH with aqueous solution of NaCl (10 g/100 mL) and distilled water, this
solution was transferred into a separatory system. The hexane phase was evaporated, and the residue was
diluted by 2.5 mL acetone.
The analysis of β-carotene and lycopene was conducted by HPLC coupled to a diode array (HPLC-DAD,
Shimadzu Corp., Kyoto, Japan) with HPLC system (LC-20AD pump, SPDM20A DAD detector, SIL-20A
HT autosampler, CTO-10ASVP column oven, DGU-20A5R degasser, and CMB-20A communications bus
module; (Shimadzu Corp., Kyoto, Japan) was used. Separations were carried out at 40 °C on Intersil® ODS
C-18 reversed-phase column (250 mm × 4.6 mm length, 5 μm particle size). The distilled water, acetonitrile
and methanol (100/10/5) was selected as the mobile phase. A gradient elution were 10% B (0 to 2 min), 10%
to 30% B (2 to 27 min), 30% to 90% B (27 to 50 min) and 90% to 100% B (51 to 60 min) and at 63 min
returns to initial conditions. The flow rate was 1 mL/min. Chromatograms were recorded at 450 nm. The
retention times and standard curves was used to perform identification and quantification of β-carotene and
lycopene. The results were shown as mg/100 g for fresh and dried samples.
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Color properties:
The color of fresh and dried rosehips was measured using a chromameter (Konica Minolta CR-400, NJ,
USA). Color values were expressed as L* (whiteness/darkness), a* (redness/greenness), and b* (yellowness/blueness) and the total color change ΔE of samples calculated as follow:
∆𝑬 = √(∆𝐿∗ )𝟐 + (∆𝑎∗ )𝟐 + (∆𝑏 ∗ )𝟐

(1)

A quantitative attribute of colorfulness Chroma, C* was calculated following equation:
𝐶 ∗ = √𝑎 ∗ 2 + 𝑏 ∗ 2

(2)

Statistical analysis:
Statistica software program (StatSoft, Inc., Tulsa, OK) was used performing the statistical analysis. All the
analyses were conducted in triplicate and the standard error and mean value were presented. The one-way
ANOVA was used to compare mean values of the test results. Duncan, multiple comparison tests at 95%
significance level was used to indicate the effect of different drying methods on bioactive compounds, phenolic profile change, β-carotene, lycopene and color of rosehips. Person’s coefficient of correlation was used
to evaluate relation between the antioxidant capacity and bioactive compounds.
RESULTS
Effect of drying methods on bioactive compounds of rosehip

Table 1. Effect of drying methods on TPC, TFC, lycopene, β-carotene and AA of samples
DPPH and CUPRAC values were used to calculate antioxidant activity of rosehips. FD had the highest DPPH
and CUPRAC value than other drying methods. In addition, CUPRAC results of fresh (304.28±21.63), VD
(294.58±26.22) and FD (300.71±5.29) values were not found different statistically (P > 0.05).
The effect highest and lowest TPC, TFC and AA values were found in FD and HAD, respectively. The
thermal treatment and oxidative reaction might have caused degradation of phenolic compounds during long
drying period.
The fact that FD process takes place at a very low temperature and under vacuum conditions may have led
to high retention of the phenolic compounds compared to other drying methods (Radojčin et al., 2021).
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VD resulted higher TPC, TFC and AA than UAVD. Rosehip has waxy layer. Results of this study indicated
that ultrasound assisted vacuum drying could be less effective preservation method to preserve bioactive
compounds of foods with a low moisture content and waxy layer, USVD should be applied after some pretreatment process to overcome problems.
Additionally, VD and FD showed highest Lycopen and β-carotone content while HAD lowest. Vacuum
conditions and low drying might have resulted higher retention of carotenoid compounds.
UAVD showed lower Lycopen and β-carotone content than VD while UAVD showed lower drying time.
This result could be explained by cell disruption by cavitation effect.
Effect of drying methods on color parameters
HAD, hot air drying; VD, vacuum drying; UAVD, ultrasound assisted vacuum drying; FD, freeze drying;
different lowercase letter in the same line indicates differences between samples subjected to different drying
methods (P < 0.05).
Color parame- Fresh
ters
rosehip

Dried rosehip
HAD

VD

UAVD

FD

L*

42.51±2.28a

33.41±2.25c

39.24±2.44ab

37.12±0.48b

45.33±0.75a

a*

24.68±0.49a

10.14±0.81c

24.19±1.48ab

22.53±1.01ab

21.93±1.19ab

b*

13.25±0.71b

4.22±1.01c

19.03±1.51a

12.45±1.86b

13.50±1.08b

∆E

-

19.39a

6.66b

5.85c

5.76c

C

28.01b

10.99e

30.78a

25.74c

23.25d

Table 2. Effect of drying methods on color parameters of rosehips
Color is one of the most important parameters affecting costumer expectations in dried samples. L*, a*, b*
values of fresh rosehip were 42.51, 24.68 and 13.25.
The lowest L* value was obtained from the sample dried with HAD. Non-enzymatic browning reactions
during the long drying process may have caused more browning in the HAD-treated sample and thus a greater
reduction in L* value than other drying methods.
There was no significant difference between the a* values of the UAVD, VD and FD samples and the a*
values of the fresh samples. Carotenoids are responsible for the color of rosehip. A significant decrease in
a* value of the samples dried with HAD was observed. This result can be explained by the degradation of
carotenoid compounds. E value is an important parameter showing the total color change in dried samples.,
HAD was significantly higher than that of the other methods.
When we examine the b* values of the samples, it is seen that the b* value of the sample dried with VD
increased, the HAD decreased and the UAVD and FD did not change significantly. The dried samples obtained at all drying conditions showed lower L*, a* and b* value than the of fresh ones.
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E value is an important parameter showing the total color change in dried samples. ∆E values of samples
were found 5.76, 5.85, 6.66 and 19.39 for FD, USVD, and VD. As can be seen, while E value was similar
in FD, VD and UAVD samples, HAD was significantly higher than the other methods. Although there was
no significant difference in VD, FD and UAVD, it cannot be interpreted that these drying methods caused
the same color change.

MR
(kg water/kg dry matter)

Effect of drying methods on drying time
0.8

VD
0.6

USVD
HAD

0.4
0.2
0.0
0

200

400

600

800

1000

1200

Drying time (min)

Figure 1. Drying kinetic of rosehip (VD, vacuum drying; UAVD, Ultrasound assisted vacuum drying;
HAD, hot air drying; MR: moisture ratio)
Drying curves of rosehip samples were presented in Fig 1. Drying times of rosehips were 180, 300 and 1140
min for USVD, VD and HAD, respectively.
Moisture content of rosehips reduced exponentially with increasing of drying time. Vacuum process decreases the boiling point so that evaporation rate increases. Therefore, drying time of VD and USVD was approximately 4 times and 6.5 times less than HAD.
It is clearly seen ultrasound assisted vacuum provides a remarkable decrease in drying time. This is because,
cavitation causes microscobic channels in the tissue of vegetables and fruits, therefore water can easily move
away and drying time reduces (Tekin, 2018).
CONCLUSION
Freeze drying was the best method to dry rosehips while hot air drying was not efficient. The result of this
study indicated that ultrasound assisted during vacuum drying could be less effective preservation method
of foods with a low moisture content and waxy layer. This outcome is important for future research about
fruits or vegetables which have a waxy layer and low moisture content. In such products, USVD should be
applied after some pretreatment process to overcome problems related it.
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ENERJİ ETKİN YAPI TASARIMI BAĞLAMINDA PASİF EVLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AMERİKA- NEW YORK BÖLGESİ ÖRNEĞİ
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Öz: Gelişen toplum ve değişen ihtiyaçlar enerji talebinin artmasına neden olurken; fosil kökenli enerji kaynaklarının tüketimi sonucunda artan emisyonlar sebebiyle de çevre ve doğa dengesi giderek bozulmaktadır.
Yenilenemeyen enerji kaynaklarının tüketimiyle birlikte çevre bilincinin artması, yapı sektöründe enerji korunumunu ve kazancına yönelik tedbirleri de zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle enerji tüketiminin büyük
çoğunluğunu oluşturan yapılarda özellikle de konut yapı türlerinde enerji korunumlu, enerji verimli ve doğaya yönelen tasarımlar önem kazanmaktadır. Ayrıca değişen iklim koşulları yapı enerji performansını etkilediği gibi kentsel ölçekte de ısı adası gibi sorunlara da yol açmaktadır. Bu bağlamda alternatif enerji kaynaklarının da kullanıldığı düşük enerjili binalar önem kazanmaktadır. Pasif ev metodolojisi de enerji verimliliğine odaklanan, iç mekan ısıl konforunu amaçlayan bir anlayıştır. Bu nedenle pasif ev örnekleri enerji
tasarrufu, sera gazı emisyonlarını azaltma ve küresel ölçekte ülkelerin sürdürülebilir kalkınma stratejisi uygulayarak ulusal enerji verimliliği sağlaması için önemli bir uygulamadır. Çalışma kapsamında, enerji tüketimine bağlı yaşanan çevre sorunlarına karşın ülkelerin aldığı kararlar ve uygulamalar ele alınmış, pasif ev
olma kriterleri incelenmiş ve bu kriterlere göre belirlenen standartlar değerlendirilmiştir. İklim, coğrafi konum, yapı-yapım tekniği kapsamında Avrupa ülkelerine göre farklılık gösteren Amerika- New York bölgesi
çalışma alanı olarak seçilmiştir. New York bölgesinin iklimsel ve coğrafi verilerinin enerji ihtiyacı ve tüketimi üzerindeki etkisi pasif ev standartları özelinde incelenmiştir. Çalışma kapsamında; New York’taki dört
örnek pasif yapı enerji performansları açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Enerji, Enerji Etkin Yapı, Pasif Bina, Sürdürülebilirlik, İç Konfor
GİRİŞ
Hızla artan enerji talebi enerji kaynaklarının tüketimini arttırmakta, çevre kirliliği ve ekolojik dengeyi bozarak iklim değişikliğini olumsuz etkilemektedir. Enerji tüketimiyle birlikte açığa çıkan emisyonlar atmosfer
tabakasına zarar vererek küresel ısınmaya neden olmaktadır. Enerji tüketiminin artışı ile dünya genelinde
enerji ham madde rezervlerinin önemi daha da anlaşılmaktadır. Çalışmalar, özellikle enerji krizlerinden
sonra enerji tüketimi, enerji korunumu ve verimliliğine odaklanarak enerji tasarrufu gereksinimini ortaya
koymaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı’na göre, 2011 yılında konutlardaki enerji miktarının yaklaşık %49’u iç mekânın ısıtılması ve soğutulması için tüketilmiştir. Avrupa’da ise enerji tüketiminin
yaklaşık %40’ı yapılı çevreden kaynaklanmakta olup 2016’da konutlardaki enerji tüketiminin önemli bir
payının alan ısıtma/soğutma ve su ısıtma gibi farklı amaçlar için kullanıldığı belirtilmiştir. Ayrıca CO2 emisyonlarının %36’sı, konut yapı türünün ısıtma, soğutma ve iklimlendirme enerji tüketiminden kaynaklanmaktadır (Lupu., vd, 2019). Bu bağlamda binaların temel yaşam döngüsündeki enerji taleplerinin azaltılması
için ülkeler ulusal ve uluslararası ölçeklerde çeşitli çalışmalarda bulunmuşlardır. Bu çalışmalar büyük çoğunlukla Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği öncülüğünde gerçekleşmiştir. Binalarda Enerji Performansı
Direktifi (EPBD) ile Avrupa’da yapı stoğunun mevcut durumlarının iyileştirilerek karbondan arındırılmış,
enerji tasarruflu yapıların oluşması hedeflenmiştir. Konut yapı sektöründe ek maliyetler ile bazı iyileştirme
uygulamaları yapılarak sürdürülebilir ve enerji verimliliğini amaçlayan sınıflandırmalar yapılmıştır. Enerji
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performansına göre sınıflandırılan yapılarda bina kabuğunun değişen iklim koşullarına karşı gösterdiği çalışma prensibi ile enerji tüketiminin minimum seviyeye indirgenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bina enerji gereksinimini etkileyen çevresel parametreleri pasif unsurlar ile optimize etmeyi amaçlayan pasif evler teşvik
edilmeye başlanmıştır. Bu doğrultuda enerji performanslarına göre yapı konfigürasyonları oluşturulmuş, pasif enerji kazanımı amaçlanmıştır. Böylelikle bina yalıtımı, hava sızdırmazlık, yüksek verimli ısı geri kazanımı gibi kavramlar geliştirilmiş ve bu doğrultuda örneklemeler yapılmıştır. GF Keck tarafından “Yarının
evi” (1933), MIT Üniversitesi tarafından “Solar Ev 1” (1939), “Philips Deneysel Ev” (Almanya, 1975),
“DTH Sıfır Enerji Evi” (Danimarka, 1975) “Lo-Cal – House” (ABD, 1976) “The Saskatchewan Koruma
Evi” (Kanada, 1977), “Leger Evi” (ABD, 1977) yapılmış uygulamalardır (Badea, vd., 2014). Sonraki çalışmalarda kavramlar standartlaştırılarak pasif ev başlığı altında derlenmiş ve parametreleri olan bir paket haline getirilmiştir. Bu sayede karbon salınımını azaltılarak enerji tüketiminin azaltılması hedeflenmiştir. Bu
bağlamda binaların enerji talebi ve kaybını azaltarak aktif ve pasif güneş enerjisi kullanımından kazanç elde
edebilmek önem kazanmıştır. Böylece araştırma projeleri geliştirilmiş, yapı bir bütün olarak düşünülmüş ve
enerji performansına göre konsept uygulamalar geliştirilmiştir. Bu uygulamalardan biri de mevcut bileşenlerin iyileştirilerek yenilenebilir enerji sistemlerinin entegre edilmesiyle oluşturulan çalışma prensibine sahip
Pasif Ev (PH)’dir.
AMAÇ
Çalışmada Amerika/New York Bölgesi’nin pasif yapı potansiyeli ortaya koyulmuştur. Bu bölgede bulunan
4 yapı Pasif Ev kriterleri açısından incelenmiştir. Yapıların bina kabuğu, Pasif Ev Planlama Paketi ve mekanik sistem özellikleri referans değerler karşılaştırılmıştır.
KAPSAM
Çalışma kapsamında, enerji performansı yüksek yapı tasarımı gibi kuramsal kavramlar çerçevesinde pasif
evlerin esasları; Amerika gibi enerji gereksiniminin yüksek olduğu bir ülkenin New York bölgesi özelinde
değerlendirilmiştir. New York Bölgesinin iklim verileri ve pasif ev potansiyeli araştırılmıştır.
YÖNTEM
Pasif Ev potansiyellerinin ABD/New York bölgesi açısından değerlendirildiği çalışmada literatür araştırması
yapılmıştır. Görsel ve yazılı kaynakların yer aldığı ulusal ve uluslararası makaleler, tezler, ilgili kitap ve
online kaynaklar incelenmiştir. Dünya, ABD/New York ve Pasif Ev potansiyelleri araştırılmıştır. Pasif Ev
konseptinin yaygın bir şekilde benimsendiği New York bölgesindeki mevcut yapı iyileştirmeleri ve yeni
pasif ev örnekleri Köppen iklim sınıflandırmasının iklim verileri doğrultusunda enerji verileriyle karşılaştırılmıştır. New York bölgesinde yer alan pasif yapı örnekleri ve tasarım özellikleri literatür çalışması sonucunda elde edilen veriler ile değerlendirilmiştir.
PASİF EV METODOLOJİSİ
Pasif Ev, ısıl konforun [ISO 7730] yalnızca ısıtma ile sağlanabildiği bir yapıdır (Feist., 2007). Pasif Ev (PH)
konsepti ilk olarak 1990’lu yılların başında Dr. Wolfgang Feist ve Prof. Bo Adamson’ın ABD’de Pasif Ev
Standardı üzerine yaptıkları çalışmalarla oluşturulmuştur. İlk Pasif ev örneği 1988-1991 yılları arasında
Darmstadt, Almanya’da inşa edilmiştir. İlerleyen çalışmalar ve gelişmeler ile 1996 yılında Pasif Ev Enstitüsü
(PHI) kurulmuştur. 1990 yılında Pasif Ev Planlama Paketi (PHPP) oluşturulmuş, yapı fiziği ve enerji model-

153

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
lemesi parametreler ile veriler elde edilmiştir (Abendroth.,2015). Bu doğrultuda bu parametre değerleri sertifikasyon kriterleri olarak standartlaştırılmıştır. Bu doğrultuda Pasif Ev konsepti 5 temel ilkeyle oluşturulmaktadır: Yüksek ısı yalıtımı, enerji performansı yüksek pencereler, hava sızdırmaz yapı kabuğu, ısı geri
kazanımlı mekanik havalandırma (MHVR) ve engellenmiş ısı köprüleri şeklindedir (Şekil 1, 2).

Şekil 1, 2. Pasif ev için gerekli parametreler3-4
Sertifikasyon için yapının ısıl konfor ve enerji verimliliği gereksinimi uygun olmalıdır. Pasif Ev Enstitüsü
tarafından standartlara uygun yeni yapı ve mevcut yapıların iyileştirilmeleri sonucunda sertifika verilmektedir. Geleneksel pasif evler için Klasik, yenilenebilir enerji kaynaklardan ek enerjinin üretildiği pasif evler
için Plus ve yapının ihtiyacından daha fazla enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiği pasif evlere de
Premium sertifika verilmektedir. Mevcut binalar için de bu sertifikalar, EnerPHit Klasik, EnerPHit Plus ve
EnerPHit Premium şeklinde adlandırılmaktadır. Bu, 25 kWh / (m²a) maksimum ısıtma talebini veya alternatif
olarak bileşenlerin PHI sertifikasyonu gerekliliklerine uygun olarak Pasif Ev bileşenlerinin tutarlı kullanımını gerektirmektedir (Tablo 1).
Tablo 1. Pasif evlerin sağlaması gereken şartlar5
Passivhaus

EnerPHit

Birincil enerji talebi

 120 kWh / m2 .yıl

 120 kWh / m2 .yıl + ısı yük faktörü

Alan ısıtma talebi

 15 kWh / m2 .yıl

 25 kWh / m2 .yıl

Alan soğutma talebi

 15 kWh / m2 .yıl

 25 kWh / m2 .yıl

Özgül soğutma yükü

 10 kWh / m2 .yıl

 10 W / m2

Hava geçirmezlik

 0.6 hava değişimi / saat @ n50

 1.0 hava değişimi / saat @ n50

Şekil 3. Pasif evlerin enerji tüketim ve CO2 miktarı (Motalleb., vd, 2015).

3

https://fieldgreendesign.com/passive-house/
https://zeroenergyproject.org/2018/07/20/passive-house-busts-high-cost-myth-2/
5 https://www.passivhaustrust.org.uk/what_is_passivhaus.php
4
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Pasif Evler enerji tasarrufu ve sera gazlarının azaltılması konusunda önemli yapılardır. TS 825 Yönetmeliği’ne
uygun yapılmış düşük enerjili bir binanın yıllık m² başına yaydığı CO2 miktarı 25-27 kg iken yalıtımsız bir
binada bu değer 68 kg’a çıkarken pasif evde bu değer yaklaşık 2 kg ile sınırlı kalmaktadır. Bu da pasif evin,
yalıtımsız ve düşük enerjili bir binaya göre daha az CO2 miktarına sebep olduğunun bir göstergesidir. TS 825
Yönetmeliği’ne göre uygun yapılmış bir binanın yıllık ısıtma enerji ihtiyacı m² başına 70-80 kWh iken yalıtımsız binalarda bu değer yaklaşık 250 kWh, pasif yapılarda ise 15kWh olarak belirlenmiştir (Şekil 3).6
Amerika Enerji Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre Amerika’da Pasif Ev Enstitüsü (PHI) ve Pasif Ev Enstitüsü ABD (PHIUS) olarak pasif evi destekleyen iki kuruluş bulunmaktadır. (Wright., vd., 2015). İlk olarak
Amerika’da yapılan çalışmalarla oluşturulan pasif evler tarihsel süreç içerisinde Almanya’da geliştirilip Avrupa’da yaygın hale gelmiştir. Hem Avrupa hem de Amerika sertifikasyon kategorileri aynı olup, uygunluk
kriterleri farklıdır (Tablo 2).
Tablo 2. Avrupa ve Amerika7

DÜNYADAKİ PASİF EV POTANSİYELİ
Yapılan araştırmalarda pasif ev örneklerinin dünyada 50.000'in üzerinde olduğu, Almanya ve Avusturya’da
ise daha fazla uygulandığı tespit edilmiştir.8 Pasif Ev Enstitüsü veritabanında kayıtlı pasif ev sayısı dünya
genelinde 5092 olup bu yapıların 1779 adeti sertifikalıdır (Tablo 3), (Şekil 4). 7
Tablo 3. Dünyadaki bazı ülkelerin pasif ev potansiyelleri (Kartal, 2021).9
Pasif Ev

Sertifikalı Pasif Ev

Dünya

5092

1779

Almanya

2375

509

Avusturya

1068

89

Fransa

374

355

Ispanya

213

149

Birleşik Krallık

189

157

Yunanistan

22

7

Amerika

124

67

Türkiye

2

2

6

https://passivhaustagung.de
https://www.aurosgroup.com/post/phi-or-phius-what-s-right-for-my-project
8 https://ekolojist.net/pasif-ev-kavrami-hakkinda-merak-edilenler/
9 https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en
7
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Şekil 4. Pasif Ev veritabanında kayıtlı pasif ev haritası 8
AMERİKA-NEW YORK BÖLGESİ ve İKLİM VERİLERİ
New York, Amerika’nın Orta Atlantik ve Kuzeydoğu bölgesinde bulunan eyaletlerinden birisidir. Köppen
iklim sınıflandırmasına göre New York’ta nemli subtropikal bir iklim görülmektedir. Bölge yılın 234 günü
güneş ışığı görmektedir. Yazlar sıcak ve nemli, kışlar ise soğuk ve yağışlı geçmektedir. En çok yağış ise
bahar aylarında görülmektedir. Bölgede kışın ortalama sıcaklık -3°C ile 5°C arasında değişirken, yaz aylarında hava sıcaklığı 25°C ile 30°C arasında seyretmektedir. 24.5o ile temmuz ayı ortalama en sıcak,-0.6o ile
ocak ayının en soğuk olduğu görülmektedir. 78 mm yağışla şubat en kurak, ortalama 107 mm yağışla Mayıs
ayının en fazla yağış aldığı görülmektedir (Tablo 4).10

10

https://passivehouse-database.org/index.php
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Tablo 4. New York iklim verileri 11
Maks. Sıcaklık (℃)

Ort. Sıcaklık (℃)

Min. Sıcaklık (℃)

Yağış / Yağış
(mm)

Ocak

3.1

-0.6

-4.2

84

Şubat

4.5

0.5

-3.4

78

Mart

9.2

4.9

0.7

98

Nisan

15.5

10.6

5.8

103

Mayıs

21.5

16.5

11.5

107

Haziran

26.4

21.5

16.7

90

Temmuz

29.2

24.5

19.9

106

Ağustos

28.4

23.8

19.2

102

Eylül

24.2

19.5

14.9

95

Ekim

18.2

13.5

8.8

84

Kasım

11.9

7.9

4

104

Aralık

5.6

2.2

-1.2

93

AMERİKA/NEW YORK BÖLGESİNDEKİ PASİF BİNA ÖRNEKLERİ
Amerika’da Pasif Ev ve EnerPHit sertifikası almış/almamış konut, ofis, okul, ticari gibi birçok farklı işleve
sahip toplam 124 adet pasif yapı yer alırken New York bölgesinde ise toplam 37 adet pasif yapı olup, çalışmada 4 yapı incelenmiştir (Tablo 5), (Şekil 5).

11

https://tr.climate-data.org/kuzey-amerika/amerika-birlesik-devletleri/new-york/new-york-1091/
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Tablo 5. Amerika/New York bölgesinde pasif ev potansiyeli (Kartal, 2021)
Pasif ev

Enerphit

Sertifikalı / sertifikasız

sertifikalı / sertifikasız

ABD

47 / 41

20 / 16

New
York

7/9

14 / 7

Şekil 5. New York bölgesinde incelenen pasif yapıların konumları (Kır,2021)
Çalışmada, Tighthouse Id:2558, Dennis Wedlick Hudson ID 1893, 3R-House ID 1985 ve Brooklyn Passıve
House Apartment ID 4588 ad ve numaraları ile kodlandırılmış örnek yapılar pasif ev kriterleri açısından
değerlendirilmiştir. (Şekil 6, 7, 8, 9), (Tablo 5) (Kır, 2021).
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Şekil 6. Tighthouse retrofit pasif evi 10

Şekil 7. Dennis wedlick hudson pasif evi

Şekil 8. 3-R House pasif evi yapı

10

10

Şekil 9. Brooklyn apartmanı pasif evi 10
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Tablo 5. Binaların enerji performans değerlendirilmesi (Kır, 2021)
BULGULAR
Enerji gereksiniminin zorunlu olduğu tüm alanlarda fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanımına olan bağımlılık hammaddenin azalmasına neden olmaktadır. Enerji krizleri, enerji tüketim anlayışının değişmesine
ve enerji korunumu/verimliliği konularına dikkat çekilmesine
10

https://passivehouse-international.org/index.php?page_id=288

neden olmuştur. Bu doğrultuda yapı sektöründe de enerji performanslarına göre yapı konfigürasyonları oluşturulmuş, pasif kazançlar önem kazanmaya başlamıştır Sonuç olarak pasif yapı anlayışı ile yapılarda yalıtım
yapılması, yüksek performanslı pencereler kullanılması, yapı kabuğunun hava sızdırmaz olması, ısı köprülerinden kaçınılmış olması ve yüksek verimli ısı geri kazanımı kullanımı önem kazanmıştır. Araştırmalar
sonucunda Pasif Ev veritabanına kayıtlı Amerika’da 124 pasif yapının 67’sinin sertifikalı olduğu ve bu yapıların %15’inin de New York bölgesinde yer aldığı söylenebilir. New York’ta bulunan 37 pasif yapının ise
19’u Pasif ev ve EnerPHit sertifikalıdır (Tablo 5). Tüm yapılar pasif ev standart referans değerlerin altında
performans göstermiştir. İncelenen tüm örnekler yapı kabuğu açısından değerlendirildiğinde duvarlar, bodrum tavan ve döşemeler, çatı, pencere cam ve çerçevelerin pasif ev kriterlerini sağlayacak şekilde uygulandığı ancak ID 2558 Tighthouse Retrofit Pasif Evi’nin mevcut yapı olmasına rağmen referans değerleri, diğer
yeni binaların değerlerinden daha olumlu olduğu söylenebilir. Mevcut binalarda genellikle bodrum duvarlarının tadilatından sonra bile kaçınılabilir ısı köprülerinin oluşmasından kaynaklı Pasif Ev Standardına ulaşmanın zorluğuna rağmen ID 2558 yapısında ulaşılmıştır. Ayrıca hava sızdırmazlığı 0,4/h, ısıtma ihtiyacı ise
14 kWh/(m²a) olup, yeni yapı referans değerlerini karşılamaktadır.
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Abstract: Several studies have shown that CFST has an advantage over ordinary reinforced concrete, as
they are ideal for structural elements due to the lower risk of exposure to high pressure stresses, as these
columns have high resistance, and that granulation in addition to the increased resistance of concrete. Due
to its exposure to a three-axis stress condition because is enclosing effect the steel section. Concrete Filled
Steel Tubes (short tubes) with square sections subjected to an axial pressure load using the method element
method terminated by Abaqus program, based on nonlinear analysis considering the linearity of the material,
in order to study the effect of using reinforcing elements with different spacing and placement methods. On
the axial performance of these columns to find the spacing and shape of the optimal position of the stiffening
elements and to determine the effect of using plastic analysis on obtaining a greater bearing capacity for
these columns by comparing the actual bearing capacity of these columns, the results from computer modeling when compared with those in the reference study showed a good convergence. It is means; computer
models give acceptable results for their accuracy.
Keywords: CFST, Finite Element, Concrete, Abaqus
INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK
The use of concrete-filled columns to meet architectural requirements was widespread in obtaining elements
with small sections and high resistances, as these elements combined the features of concrete elements that
are known for their hardness, high durability and economical use. The features of steel elements are malleability, high bearing capacity, fast and easy construction with them [3].
Steel hollow sections have high resistances, but one of the most important disadvantages of steel hollow
sections with thin walls is that they are easily affected by local molding, as the molding forces the element
to collapse before the cross section reaches its maximum bearing capacity by plasticizing the entire section,
and therefore the molding causes Reduced steel pole bearing and ductility capacity [2].
One of the ways to increase the bearing capacity of the hollow elements is to fill them with another material,
and one of these traditional materials is concrete, where the concrete affects the post-plasticization compliance of the steel column, and changes the bending pattern of the steel plates composing the tube element [7].
The localization that occurs in the sheets of steel columns filled with concrete, which are axially loaded
weakens the axial position, and research today is directed internationally to investigate the performance of
these columns under the influence of loads to investigate the performance of these elements as a result of the
increasing use of concrete-filled columns to meet the architectural requirements. Improving the performance
of concrete-filled hollow sections exposed to axial loads by adding internal stiffeners [9].
In this paper, an analytical study of steel columns with hollow sections filled with concrete, short square
sections, subjected to an axial compressive load using the finite element method, was carried out in an analytical study based on the nonlinear analysis that takes into consideration the linearity of the material, and the
linearity of large deformations.
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OPERATING PURPOSE
In this study, the ABAQUS program was employed to perform numerical simulations of columns with vacuum sections filled with concrete (CFT) subjected to axial pressure loads. The models' findings were compared to experimental data from previous researches.
LITERATOR SCOPE
Hanbin Ge, T Usami (1992)., This research looked at the strength and deformation of concrete-filled square-shaped columns. Under cyclic compression loads, six samples of composite columns filled with concrete
were tested. Four steel pole samples were also loaded to failure for comparison. The two pillars were compared in terms of absolute power, ductility, and breakdown conduct. The effect of the width-to-thickness
ratio and the stiffness of the stiffeners on the action of the columns was compared. A composite column
filled with concrete can be expected to have high strength and ductility, according to the report [4].
Hsuan-Teh Hu, CS Huang, MH Wu, YM Wu (2003)., This thesis proposes (CFT) material models, which
are then evaluated against experimental data using the ABAQUS nonlinear finite element program. The
cross-sections of the CFT columns were divided into three classes in the numerical analysis: circular, squaresquare, and square-section reinforced by reinforcement relations. According to numerical analyses, the tubes
can provide a good confining effect for concrete in circular CFT columns, particularly when the width to
thickness ratio D / t is small (D / t 40). In square CFT columns, the tubes do not have much of a confining
effect on the concrete. When the B / t thickness ratio is high (B / t> 30), this is particularly true. Reinforcing
links increase the confining effect of square CFT columns, particularly when the connection spacing is small
and the number of ties (or tie diameter) is large. [5].
S Chen, H Zhang (2012)., The relationship between the steel tube and the concrete center is an important
design element for steel tube poles filled with concrete. In the CFST column, steel tube confines the concrete
heart, allowing compound work between the steel tube and the concrete. Due to structural defects and concrete plastic shrinkage, the confinement effect in the steel concrete facade is weakened, affecting the composite member's action and durability. The axial loading behavior of concrete-filled circular steel tube columns
with de-bonding separation is investigated in this report. For CFST composite columns with a de-bonding
distance, a nonlinear 3D finite element model was created. The experimental activities were successfully
picked up by the finite element analysis results. The effect of concrete strength, steel yield, and steel concrete
ratio on bonding behavior was then assessed using calibrated finite element models. With an increase in the
size of the load removal distance, the findings suggest a potentially important decrease in load bearing power.
A design formula for reducing load bearing capacity while maintaining de-bonding separation has been suggested [6].
MATERIAL and METHOD
• Finite Element Method Structural Analysis
The advancement in programs of computer based on the finite element method allowed for the accurate
simulation of the interaction between the concrete and the outer metal component, as well as other factors
such as manufacturing error and different authority conditions. Therefore, in this chapter, models of the
samples included in the reference study were created, with the dimensions and properties of the materials
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given to them. Nonlinear analysis, based on software on Abaqus version 6.14, then the results obtained from
these models were compared with studying the necessary network smoothness of these models.
Column cross-sections in numerical analysis were categorized into three groups of (CU) section, (SU) section, and ties reinforcing (SS) square segment [8].

Figure 1. The studied cross sections [5]


Elements used in computer modeling

Concrete modeling the element (C3D8R), which is a solid element, was used, with eight nodes, and the
number of integration points (Gauss points) is reduced.

Figure 2. 8-Node element [1]
For modeling of the hollow steel section, use the S4R element, which is a four-node element shell, and has
a reduced number of integration points (Gauss points) [1].

Figure 3. 4-Node element [1]
Modeling Ties Stiffening the T3D2 element was used, which is a grid element (truss).

Figure 4. 2-Node element [1]
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Concrete: The plasticity damage concrete method was used, as this method showed satisfactory results in
representing the inelastic behavior of the enclosed concrete, where the concrete was given a value for the
transverse deformation coefficient (Poisson's modulus) is 0.2, while the value of the elastic modulus in the
linear stage was according to the following relationship proposed in the study reference [1].

Figure 5. The stress-deformation diagram of concrete according to the krishnan and desay
Tube steel: its behavior has been modeled as plastic perfectly-elastic, where steel with elastic modulus behaves 200Gpa until reaching strength yield so that its behavior becomes completely linear, the value of the
transverse deformation modulus given to steel (Poisson's modulus) is 0.3.
PARAMETRIC STUDY
1.Study The Effect of Mesh Convergence
The increase in the number of divisions of the model studied according to the Method Element Finite method
adopted by the Abaqus program leads to greater accuracy in the results, but this leads to an increase in the
time that the program spends in the analysis. Therefore, a study of the impact of network convergence was
conducted in order to obtain acceptable results and with reasonable analysis time. The effect of the analysis
was studied for that convergence of the grid for each type of columns studied, so that each type of model
with the ratio of width to the largest thickness was studied, as it is most susceptible to local bending, so the
geometric nonlinearity is large. When subdivisions are adopted for this model, these divisions will be effective for models with a lower aspect ratio.


Circular cross-section models

The effect of network convergence was studied on the CU-70 model, where the diameter was divided into
four sections, eight sections, and sixteen divisions, and the relative maximum bearing capacity value for each
of them was determined by the ratio of the marginal strength of each model to the terminal strength of the
experimental curve.
The diameter's relative maximum bearing potential, as well as the model with the diameter (vertical axis).
The value of the sixteen-section model of the diameter's relative maximum bearing potential, and the eightsection model are the same, while the difference between the sixteen-section model and the four-section
diameter is % 7, therefore, we can obtain the results with good accuracy by using the model with an eightsection diameter of the diameter, in sections, and the analysis time for this model will be less than the analysis
time required for the sixteen-segment model, while using the four-section model for the diameter will give
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less accurate results. The smoothness of the grid is adopted, so that the diameter in this model (70-CU) is
divided into eight sections, as shown in Figure (6).

Figure 6. Grid smoothness adopted for the studied circular cross-section models


Supported and unsupported cross-section models

The effect of network convergence on the SU-70 model was studied, where the width B was divided into
three sections, ten sections, and fifteen sections, and the value of the relative marginal stress for each of them
was determined by the ratio of the marginal stress of each model to the maximum stress of the experimental
curve, to then study the relationship of capacity The maximum relative tolerances are the reciprocal of the
number of degrees of release, The smoothness of the grid is adopted so that the width in this model (SU70)
is divided into ten sections, as shown in the figure (7).

Figure 7. The smoothness of the grid adopted for the considered square-cross-section models with
and without strong elements
Comparison of the relative force-deformation curves in the reference study with those obtained from the
Abaqus model


Circular Cross Section Models:

Three curves appear in each of these diagrams, the first (Experiment) expressing the experimental results in
the reference study, and the second (Simulation) expressing the results of numerical modeling also in the
reference study, while the third curve (Model Abaqus) expresses the results obtained from Computer modeling using the Abacus program.
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The program's findings and the experimental results in the reference study are in good agreement, as the
largest difference in the results was 12% in the 70-CU model, and in these models the effect of imperfection
was considered in the analysis.

Figure 8. Comparison of results from computer models with those of an experimental study of circular cross-sectional columns


Unsupported cross-sectional models

The program's findings and the experimental results in the reference study are in good agreement, as the
largest difference in the results was 12% in the SU-70 model, while this difference did not exceed 10% for
the rest of the models.

Figure 9. Comparison of results from computer models with the results of experimental study of unsupported square-section columns


Square models with cross-section reinforced stiffeners

The program's findings and the experimental results in the reference study are in good agreement as the
largest difference in the results was by 7% in the model (187-70-SS).
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Figure 10. Comparison of results from computer models with the results of an experimental study of
columns with square cross-sections supported by stiffeners
CONCLUSION
In this paper, steel columns with steel tubes filled with concrete (CFST), short with square and circular
sections, subjected to an axial compressive load using the Method Element Finite method, were studied based
on the nonlinear analysis that It takes into account the linearity of the material, the linearity and the large
distortions (Linear-Non Materially and Geometrically Analysis), taking into account the poor manufacturing
by comparing the results from the computational modeling with those in the reference study. Therefore, the
computer models give acceptable results in their accuracy.
REFERENCE
[1] ABAQUS, Version 6.14. ABAQUS Documentation/User's Guide, ABAQUS Inc, USA.
[2] Bedage. S. D, Shinde. D. N., (2015),"Comparative Study of Concrete Filled Steel Tubes Under Axial
Compression" International Journal of Engineering Research-Online, Vol.3, Issue.3.
[3] Chacón R., (2015), "Circular Concrete-Filled Tubular Columns: State of the Art Oriented to the Vulnerability Assessment" The Open Civil Engineering Journal, (Suppl. 1, M 4) 249-259.
[4] Ge, H., & Usami, T. (1992)., ‘’Strength of Concrete-Filled Thin-Walled Steel Box Columns: Experiment’’. Journal of Structural Engineering, 118(11), 3036-3054.
[5] Hu, H. T., Huang, C. S., Wu, M. H., & Wu, Y. M. (2003)., ‘’Nonlinear Analysis of Axially Loaded
Concrete-Filled Tube Columns with Confinement Effect’’, Journal of Structural Engineering,
129(10), 1322-1329.

168

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
[6] Chen, S., & Zhang, H. (2012)., ‘’Numerical Analysis of The Axially Loaded Concrete Filled Steel Tube
Columns with Debonding Separation at The Steel-Concrete Interface’’, Steel and Composite Structures, 13(3), 277-293.
[7] Fujimoto, T., Mukai, A., Nishiyama, I., & Sakino, K. (2004)., ‘’Behavior of Eccentrically Loaded Concrete-Filled Steel Tubular Columns’’, Journal of Structural Engineering, 130(2), 203-212.
[8] TANDIS, International Trading Company, Products, Steel Bars, Available at: https://petrotan.com/steelbars# (Accessed: 02/04/2021).
[9] Patel V.I. (2013).,’’Nonlinear Inelastic Analysis of Concrete-Filled Steel Tubular Slender Beam-Columns’’, Ph.D. Thesis, College of Engineering and Science, Victoria University, Australia.

169

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
A STUDY ON CANCER GENOME ANALYSIS USING 2D-CNN MODEL
Suat TORAMAN1, Bihter DAŞ2
1

2

Air Traffic Control Department, Aviation of School, Firat University, Elazig / Turkey
Department of Software Engineering, Technology Faculty, Firat University, Elazig / Turkey

Abstract: Detection of genomic markers associated with cancer accurately is a computationally challenging
task. Most cancer prediction studies are based on the digitization of cancer gene sequences, extracting a large
number of features, and then applying classification approaches to predict cancer. With the recent advances
in the genomic fields, researchers have applied many approaches to DNA data for extracting the hidden
features and periodicities within the DNA sequences. In this study, an algorithm based on the convolutional
neural network (CNN) is presented for the classification of breast cancer gene sequences and healthy DNA
sequences without the need for manual feature extraction and feature selection process. The proposed method
consists of four stages. In the first stage, DNA gene sequences have been digitized using two different numerical mapping techniques (EIIP and Entropy-based). In the second stage, the digitized DNA gen sequences
have been converted into spectrograms. Thus, the data has been moved into two-dimensional space. In the
third stage, features have been extracted from the spectrogram images. ResNet, which is one of the pretrained CNN models, have been used for feature extraction. 2048 dimensional feature vectors have been
obtained for each image. Finally, feature vectors have been classified by support vector machines (SVM). In
the proposed method, the accuracy of 98.93% have been achieved with the Entropy-based numerical mapping technique and the accuracy of 99.00% with the EIIP technique. The results show that the proposed
method could be used in the classification or analysis of DNA gene sequences.
Keywords: Cancer Gene, CNN, Deep Learning, DNA Signals
INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK
At the center of the cells within the nucleus, there are microscopic strands called DNA, in which the genetic
information of the cell and organism is stored. These are necessary for the cell to function normally. Cancer
cells are caused by damage into this DNA strand. Even if the cell has a DNA damage in normal life, the cell
either repairs it or dies. The damaged DNA in cancer cells cannot be repaired, and uncontrolled proliferation
begins. Figure 1 shows the structure of DNA and division of normal and cancer cells. Breast cancer is the
most common type of cancer seen in women (Siegel 2020, Burstein 2000). Lifelong, one in every 8 women
is at risk of developing cancer. Early diagnosis can save lives not only in breast cancer but also in other types
of cancer. One of the challenges encountered in bioinformatics studies is the detection of genomic markers
that are associated with cancer. In the study of (Nurdin 2016), authors have proposed an approach for breast
cancer detection using the Next Generation Sequence (NGS) method. 11 exon DNA sequences belongs to
BRCA1 gene were used in the study. At the end of the study, using NGS method in the diagnosis of breast
cancer, it was found that exon sequences are sensitive accuracy with 99.4%. Satapathi et al. estimated different cancer types using the DFT power spectrum method for some data groups. As a result of the study, the
method can be used as an easy tool for predicting cancer disease. The bar graphs showed significant results
for cancer prediction (Satapathi 2013). Chakraborty et al. have developed an algorithm that includes Discrete
Wavelet Transform (DWT) and EIIP numerical mapping technique for digitizing DNA sequences to predict
abnormalities in the protein coding region. The aim of this study is to explore gene products that can be used
to classify genetic families or diseases, and to provide molecular based diagnosis (Chakraborty 2016). Mayilvaganan et al. conducted a study using the Hidden Markov Model (HMM) to analyze the data set including
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the liver cancer gene sequence and normal liver cell DNA sequence from the NCBI database. In this study
it was used Viterbi algorithms and Forward algorithms and other algorithms to improve this approach. The
performance of the HMM algorithm was 93.3% in memory, time and speed compared to the normal and
cancer-affecting nucleotide sequence (Mayilvaganan 2014).
The paper is organized as follows. In Section 2 we present a basic background to Convolutional Neural
Networks models, Support Vector Machine method and datasets. Section 3 represents our methodology of
the implementation. The experimental results and discussion are presented in Section 4 and the conclusion
in Section 5.

Figure 1. The division of normal and cancer cells and structure of DNA
PURPOSE
In this study, we carried out a classification that separate breast cancer gene and normal breast cell gene
without hand-designed feature extraction and selection. We have digitized DNA gene sequences by the most
effective numerical mapping techniques in literature and trained them with 2D-CNN model. Finally, we have
classified features in SVM.
CONTENT
Convolutional Neural Network
Convolutional Neural Network (CNN) is one of the most used deep learning method today due to its successful results in object recognition, object tracking, signal / image processing and classification (Tuncer
2019). In this study, CNN model was used to classify breast cancer gene sequences and healthy breast cell
sequences digitized by the Entropy based digital mapping and EIIP. CNN model used for the study is ResNet.
Training of an CNN model requires a large amount of data and a good hardware infrastructure. The processing of data may take hours or even days depending on the hardware specifications. If there is no data needed
to train a model, pre-trained models can be used. This is called transfer learning. With transfer learning,
features can be extracted from a different set of big data using a pre-trained model (Tuncer 2019).
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ResNet
The deep CNN architectures that began with LeNet, continued with AlexNet, VGG16, GoogleNet and ResNet. The number of layers of these deep learning architectures, which are formed by the addition of a certain
number of layers, has increased over time. The increasing of the number of layers or of the depth caused
different problems. One of these problems is the difficulty of training as the depth increases. As a result, a
problem known as vanishing gradients arises (Zagoruyko 2017, He 2016). In order to solve this problem, it
is used the ResNet skip connection technique. In this way, skipping certain layers, the output value (x) adds
to the input of the next layer (F (x) + x). As a result, it performs a more effective training process (Zagoruyko
2017, Reddy 2018).
Support Vector Machine
Support Vector Machine (SVM) is a method used in classification problems, and designed according to the
structural risk reduction principle. SVM aims to find the most suitable hyperplane to separate two or more
classes from each other. For example, in dataset with two class, we assume {𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 }, j = 1,2,3, … 𝑛 𝑥𝑗 ∈
𝑅𝑑 are the traing data in d-dimensional space and 𝑦𝑗 ∈ {−1, +1} are the labels representing the classes (Toraman 2018). As a result, for the linearly separable two-class dataset obtained decision function is defined
in Equation 1.

𝑛

𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛 (∑ 𝑦𝑗 𝛼𝑗 (𝑥. 𝑥𝑗 ) + 𝑏)

(1)

𝑗=1

α represents Lagrange multiplier, b represents bias, and 𝑥𝑗 represents support vectors (Toraman 2018). The
kernel functions used are Polynomial, Radial Basis Function (RBF) and Linear.
Datasets
The data were obtained from the NCBI database12. Six healthy breast cells and six breast cancer genes were
used for the application. The dataset obtained from the gene bank is shown in Table 1.
Composing of Spectrum Images
Six breast cancer gene sequences with different lengths digitized using the Entropy based technique and EIIP
technique were added consecutively. The digitized DNA sequences were divided into 100-units segments
by 3 different lengths shift window method (stride of 1, 3 and 5-units). While spectrogram images were
obtained, the Hamming window width was determined as 12ms, the overlap value as 8ms, and the number
of Fourier transforms as 512. The spectrogram images were obtained using viridis color map.

12

https://www.ncbi.nlm.nih.gov., NCBI Genbank, (Accessed: 1 April 2021)
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Table 1. The dataset
Index

Accession Number

Index

Accession Number

Healthy Sequences

Breast Cancer Gene Sequences

1

NM_001300741.2

1

NM_139163

2

NC_000001.11

2

NM_001127391

3

NC_000002.12

3

NM_001289993

4

NC_000003.12

4

NR_110620

5

NC_000010.11

5

NC_000023

6

NC_000011.10

6

CH471152

METHOD
The proposed algorithm has been applied on two types of sequences of breast cancer gene and healthy breast
cells. These sequences were digitized using two effective mapping techniques. These technique:
a) The Entropy based mapping technique
In this technique, sequences are digitized according to the frequency of distribution of codons in DNA sequences using fractional Shannon Entropy (Daş 2018). The formula of the proposed mapping technique is given
in Equation 2.



Sf   ( p( xi )) p( xi ) log( p( xi )



i

(2)

The value 𝑝(𝑥𝑖 ) in Eq.2 represents the frequency of repetition of each codon in the given DNA sequence.
The alpha value in Eq.3 is defined as division of the logarithm of 𝑝(𝑥𝑖 ) to 1.

(3)
DNA sequences used the study were digitized according to Equation 2 and Equation 3.
b) EIIP
In this technique bases are represented by the following values: A=0.1260, G=0.0806, C=0.1340, T=0.1335
(Nair 2006). In Figure 2 shows vector representation of the Entropy based mapping technique and EIIP.
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Figure 2. Vector representation of the two mapping techniques for a DNA sequence
Then we converted the DNA sequences into spectrogram images. SVM method was used for classification.
The flowchart of the proposed method is shown in Figure 3.

DNA
sequencing

Digital
mapping

Spectrogram
image

2D-CNN
Model

Classification

Figure 3. Flowchart of the proposed method
Cross validation method was used to evaluate the performance of the system. K value was chosen as 5. The
data set is divided into 5 parts.
RESULTS
The obtained spectrogram images were trained and tested with ResNet model. It is difficult to distinguish
spectrogram images visually as breast cancer gene and normal gene sequences. The pre-trained CNN models
can successfully perform this task by extracting the characteristics of the images. According to the Entropybased and EIIP mapping techniques, the classification results are given in Tables 2.
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Table 2. The classification results of numerical mapping techniques
Method

Stride

Sen (%)

Spe (%)

F1 score Accuracy
(%)

Entropy

1-unit

98.61

99.24

98.92

98.93 ± 0.27

3-units

94.69

96.36

95.49

95.53 ± 0.87

5-units

90.57

93.27

91.81

91.92 ± 1.24

1-unit

98.58

99.42

98.99

99.00 ± 0.23

3-units

90.88

93.12

91.90

92.00 ± 2.16

5-units

86.04

88.96

87.31

87.50 ± 3.01

EIIP

When EIIP and Entropy-based numerical techniques are compared, it is seen that higher accuracy is obtained
in EIIP. The reduction of the shift window value is the most important factor in increasing accuracy. The
results obtained by both numerical mapping techniques show that the large data set is important for deep
learning architectures in a good training. Other parameters that have been used for performance evaluation
of the proposed algorithm are sensitivity, specificity, and F1 score.
In Figure 4 confusion matrix values are given for true and false classification results performed in segmentbased classification. According to the EIIP numerical technique, 47 of the breast cancer genes were misclassified, while 95 of breast cancer genes were misclassified in the Entropy-based numerical technique. One of
the parameters that may affect the classification results is the segment length. The segment length is selected
as 100-units for this study empirically.

Accuracy:98.93%

Accuracy:99.00%

6792

52

TN

FP

TN

FP

47

6797

Actual

Actual

56

6788

95

6749
TP
BCG

FN

TP

FN

Normal

BCG

Normal

a

Predicted
b

Figure 4. Confusion matrices for the best accuracy classification a) EIIP and b) Entropy-based techniques (BCG: Breast Cancer Gene)
The highest accuracy was achieved with the RBF kernels function of SVM. C that is one of the SVM parameters is examined in this range [10-3… 10 + 3]. Spectrogram data was obtained in MATLAB. Other operations were performed in Python using the Keras library. A Linux server with NVIDIA GeForce GTX 1080
TI graphics card was used to train and test data sets.
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In this paper, a deep learning based classification methodology for DNA sequence biological data sets has
been presented. There are several recent technology studies for the classification of DNA sequences. In these
studies, several methods have been used such as Wavelet Neural Networks (Dakhli 2016), decision tree
algorithm (Sıddıquee 2018), Convolutional Neural Network (Nguyen 2016, Rizzo 2016, Kassim 2017), Recurrent Neural Networks (Bosco 2017), the sequence-to-sequence auto-encoder model (Agarwal 2019).
Table 3 shows the performance evaluations of different studies for DNA sequencing classification. In addition, while there is a classification of breast cancer gene by digital signal processing, discrete wavelet transform, logistic regression, decision trees, no study that has high performance in detection of cancer gene by
deep learning was found. The proposed study showed a good performance compared to other studies in the
literature, and achieved an average accuracy with 99.00% ± 0.23.
Table 3. Performance comparison of the studies performed for DNA sequencing classification
Study

Methods

Dataset

Results (Accuracy)

Dakhli et al. Wavelet
Neural Promoter gene, Primate splice-junction Accuracy
with
Networks, Genetic gene sequence, SPECTF-heart data and 92%, 94%, 93%,
2016
Algorithms, the Le- BUPA-liver disorders
98% respectively
ast Trimmed Square
Nguyen et al. CNN
2016

H3, H4, H3K9ac, H3K14ac, H4ac, between 71.50%
H3K4me1,
H3K4me2,
H3K4me3, and 99.06%
H3K36me3, H3K79me3, Splice, Promoter

Rozzi et al. CNN
2016

16S rRNA sequences from three most between 95% and
common bacteria phyla, Actinobacteria, 99%
Firmicutes, Proteobacteria

Kassim et al. CNN
2017

Agarwal
al. 2019

sequence-to-sequHuman genome data GRCh38
ence autoencoder,
et
LSTM

Toraman et
al. 2020

VGG16, VGG19

The proposed ResNet + SVM
method

176

Hepatitis B Virus

96.83%

99.07%

Breats cancer gene

85.97%
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99.00%
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The advantage of using pre-trained CNN models is that they are trained on large image data and are able to
extract effective features from small data sets that are subsequently given to them. The limitation of the study
is increasing of the cost and process time increase because of converting DNA signals into images.
CONCLUSION
With the proposed method, it is aimed to bring a different point of view to the problem of classification of
DNA sequences from the deep learning window. In our study, digitization of DNA sequences by Entropy
based technique and EIIP was performed. The results obtained by both digitization techniques show that the
large data set is important for deep learning architectures to provide a good training. Hence, it is important
to analyze the larger DNA sequences by digitizing them and to make studies for big data. Furthermore,
training deep networks with larger data sets is an effective step in determining the validity and reliability of
the system. For this reason, in future studies, it is planned to train deep networks with more data sets and
increase the data set. It is also considered to examine different deep learning architectures for detection of
diseases, or different purpose genomic studies.
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AN EVALUATION AND RECENT DEVELOPMENTS IN TIME OF FLIGHT DIFFRACTION
TEST (TOFD) AS A PROMISING NON-DESTRUCTIVE TEST (NDT) METHOD
ZAFER ÖZDEMİR
Gazi University, Mech.Eng.Dep, Ankara / Türkiye
Abstract: Time of Flight Diffraction (TOFD) is a reliable nondestructive ultrasonic testing (UT) method
used to determine flaws in welds. TOFD is used to find the location of a reflector with an ultrasonic pulse.
It is used for welded structures such as pressure vessels and structural steel. TOFD’s main principle is to
emit sound waves into a component and to measure the time from them to return. The difference of TOFD
from other UT methods is that, rather than measuring only for the high amplitude sound waves that reflects
off of the back of the component, it instead measures the response time of low amplitude waves that are
diffracted by the tips of cracks. So; TOFD uses a pair of ultrasonic transducers, one as a transmitter and the
other as a receiver. The low frequency waves propagate at an angle and only diffract back to the receiver if
they hit a defect. If this happens, the time it takes for both waves to make it to the receiver can be used to
create a complete image of the weld and identify the size and location of the damage. TOFD is one of the
fastest methods of nondestructive testing because, unlike other types of UT methods, generally only one scan
is required to find any defect information within the weld. It can locate and measure the size of many different
types of defects with incredible precision. As a result; it can be said that having a high degree of repeatability,
any flaws can be tracked over time.
Keywords: Time of Flight Diffraction (TOFD), Ultrasonic Testing, Non-Destructive Method, Welding Flaws
Introduction
Non-Destructive Testing (NDT) or Non-Destructive Evaluation (NDE), is widely used in industry, in the
evaluation of mechanical structures for identifying defects, corrosion, flaws or imperfections in welds. It
constitutes an important quality control tool. One of these methods is Time of Flight Diffraction (TOFD) [1].
The method is based on the use of two angle probes placed in parallel on the same surface, as shown in Fig.
1. An ultrasonic pulse is generated by a transducer and emitter is received by the opposite transducer (receiver). The distance between the centers of transducers, called PCS (Probe Separation Center) is adjusted
according to the thickness of the material that is subjected to be inspected. The scanners are moved parallel
to the region likely to contain defects, such as a weld flaw [2].
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Fig. 1. (a) Schematic formation of diffractions and specular waves, in which Tx is the emitting transducer and Rx is the receiving one; (b) Schematic representation of time of flight diffraction
[2].
RECENT RESEARCHES
Significant research and studies have been carried out on TOFD process in recent and some of them are
presented below.
R.C. Mayworm and colleagues developed a metrological approach to the time of flight diffraction method
(TOFD) [2]. It is observed that the pulse-echo method is more effective in detecting discontinuities compared
to ToFD, succeeding in the detection of eleven points out of seventeen. ToFD performance regarding this
evaluation depends mostly in the separation of the probes. Regarding the block thickness, both ToFD and
pulse-echo methods are effective and equivalent in its quantification. Finally, concerning the height of the
defect, only ToFD method was able to determine it properly [2].
K.G.Prabhakaran has investigated TOFD as an alternate non-destructive testing procedure to replace traditional methods and explained basic principles and presented the results of experimental investigations carried
out using various NDT techniques including TOFD on specimens such as welds with various type of defects.
The results are compared and feasibility of using TOFD as an alternative NDT procedure to replace the
traditional NDT methods of inspecting fabricated pressure vessels components are examined [3].
He concluded that TOFD procedure could detect 100% of the specimen defects detected by radiography and
pulse echo ultrasonic. TOFD has high sensitivity in detecting planar, vertical or oriented defects like cracks
or lack of fusion not visible by radiography and hardly detected by standard ultrasonic pulse echo technique
as presented in figure 2 [3].
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Fig. 2. Flaw Length as seen in TOFD map and RT image [3]
Dr. Andreas Hecht compared NDT methods with TOFD and obtained significant results [4]. He collected
them in 3 basic pillar. 1. Sensitivity Level: If the instrument sensitivity (gain) is set on very low level, the
TOFD image would display no diffracted echo. If the instrument sensitivity is set just above electronic
noise level, the TOFD image will display a lot of diffracted echoes which are caused by very small inhomogeneities of the weld seam and does not mean that the weld is really bad. 2. Crack Size Determination: Inservice by use of the traditional angle beam testing can find a crack. The same crack can only be detected
with a much higher gain setting if the TOFD technique is applied, since crack tip echoes respond with a very
small amplitude in a range of FBH < 0,7 mm. 3. Detection of Small Cracks at Backside: This is one of the
main disadvantages of TOFD. For in-service inspection of welds it is usually not so important to find old
defects inside the weld seam. More important is the detection of cracks at the backside of containers or
piping. As an inspection example defects of 0.5 mm depth and app. 10 mm length must be tested at a pressure
component or container of 30 mm wall thickness. The use of diffracted echoes is for that task is not possible.
So close to the back wall the crack tip echo amplitude is very small. In that case traditional UT techniques
with angle beam probes and use of the mirror effect must be applied. The TOFD technique is not applicable
here [4].
The high performance of Time of Flight Diffraction (TOFD) in regard to detecting weld defects has led to a
rapidly increasing acceptance of the technique as a pre-service inspection tool. Since the early 1990’s, TOFD
has been applied in several international round robin exercises, where it has been validated against the more
traditional radiographic and pulse echo testing [5].
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In comparison with other techniques, the TOFD method has been demonstrated to be efficient in proof of
coverage, probability of detection and false call rate. During a multi-sponsor project executed in The Netherlands under the auspices of NIL (the Dutch welding institute) and KINT (the Dutch society for inspection,
non-destructive testing and quality surveillance), it was determined that TOFD was the most reliable technique for pre-service weld inspection [5].

Fig. 3. Comparison of TOFD with other NDTs [5]
FCR: FALSE CALL RATE
POD: PROBABILITY OF DETECTION

Fig. 4. Relative cost of TOFD compared to radiography [5]

TOFD, combined with the specific acceptance criteria, has been used in the field for the inspection of thousands of welds in several major constructions and replacement projects in the (petro-) chemical industry and
the power generation industry. These projects have proven that the use of TOFD can save precious time [5].
Sony Baby and colleagues investigated the accurate sizing of surface breaking cracks in terms of TOFD [6].
The experimental results have shown excellent correlation between the actual and mathematical model through thickness height and length of the simulated cracks (slits). In case of the vertical slits the mean error is
found to be ±0.132 and the SD is 0.155 and in case of inclined slits the mean error is found to be 0.0542 and
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the SD is 0.238. As it can be seen from the results that the diffracted signal from the inclined slit (10° & 15°)
is comparatively
insensitive to angle and hence the diffraction is very good as a locator of defects. This is because of the fact
that the technique does not depend upon the amplitude of the signal. The TOFD method evaluates diffracted
echoes, which are 20dB less than the reflected echoes (than a 3mm ϕ SDH). It must be noted that the diffracted waves have a different velocity than the reflected longitudinal waves. It has been seen that both detection
and sizing can be performed instantaneously from the same source data without any need to recalibrate and
rescan using additional or alternate techniques. TOFD does not rely on a comparative assessment to quantify
the significance of the detected defect. The proven level of accuracy attainable is found to be within ±0.1mm
in terms of critical through wall extent and ±0.3 in terms of horizontal dimension and the angular disposition
is resolved to within 3°. It has been observed that TOFD suffers from a near surface effect caused by its
inherent lateral wave. Difficulty was experienced to size defects extending less than about 2mm depth. This
is due to lateral wave, which obscures the tip-diffracted signals from the defects close to the surface and also
due to the inherent lack of time resolution near the surface. With this technique it was possible to rapidly
inspect large areas and thick section by linearly scanning very wide beam transducers at relatively very high
speed and processing all high-resolution positional inspection data in effective real time [6].
K.Manjula and colleagues studied the different techniques of TOFD on welding defects [7].
Disadvantages of conventional TOFD: Thick sections only, near surface defects were overestimated, In
order to identify the echoes and to get possible signal for analysis, it needs manual or automated articulation
of the transducer [7].
Shear wave TOFD: If an incident longitudinal wave front meets the defect, the wave diffracted as Longitudinal Diffracted Wave (L) and Shear Diffracted Wave (S): Velocity of Shear Wave = 1/2* Velocity of Longitudinal Wave [7]. Advantage of S-TOFD: The longitudinal diffraction may superimpose. But the shear
wave-diffracted echo from the top tip of the defect is to be clear in A-scan, gives accurate measurements of
time of flight calculations [7].
Laser TOFD system: Laser Ultrasound is a non-contact measurement method used to realize the flexible
system because both excitation & detection of the echo can be made optically and scanning system can be
designed compact. Laser is mainly used only for ultrasonic [7].
Immersion-TOFD: When the thickness of the specimen reduces, the echo signals will be merged together
and it is very difficult to identify and size the discontinuity. Also, the size of conventional transducers limits
the required probe separation. Limited success has been obtained internationally through the application of
miniature probes and software for extending TOFD to lower thicknesses [7].
Lyu Lei and colleagues studied the application of TOFD technique in pressure equipment, and systematically
discussed the principle of TOFD technique [8].
In order to effectively detect the defects in the blind area, TOFD + MT, TOFD + UT and TOFD + PA
detection methods are usually used. Among them, TOFD + PA is the best method to detect the defects in the
12.7mm plate thickness, with a detection rate of 75%, as shown in Table 1. [8].

183

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR

NDT technology mainly includes penetrant testing, magnetic particle testing, conventional ultrasonic testing
and radiographic testing. Through penetration and magnetic particle testing, only defects on the surface and
near the surface can be found, and the buried defects cannot be limited tested. The large tube voltage and
exposure time are required for the large wall thickness parts in radiographic testing, which is easy to cause
the film to be blurred. When the direction of the ray is parallel to the angle of the groove, the incomplete
fusion defects of the slope is missed. Besides, radiation is harmful to human body; Although conventional
ultrasonic testing technology can effectively detect buried defects, its qualitative and quantitative defect depends on the magnitude of wave amplitude, which is easy to cause the omission of small defects. The application of TOFD technique in large wall thickness parts has obvious advantages, such as easy operation, high
sensitivity and high detection rate, but it also has some limitations, such as the problem of blind area on the
surface and the problem of low signal-to-noise ratio for structural parts with coarse grains. However, with
the development of related software and hardware, the blind area of TOFD technique and the problem of low
signal-to-noise of coarse grain structure have been controlled within the allowable error range [8].
Baptiste Gauthier and colleagues investigated Time of Flight Diffraction Using Instantaneous Phase Coherence Imaging for Characterization of Crack-Like Defects [9]. TOFD was compared to instantaneous phase
coherence imaging (IPCI) in terms of sizing and localization of crack-like defects. Phase-based imaging
techniques showed similar characterization capabilities as the standard TOFD method. However, the proposed method adds the benefit of generating an easy-to-interpret image that can help in localizing the defect.
These results pave the way for a new characterization approach, especially in the field of automated ultrasonic testing (AUT) [9].
Experimental and engineering applications are widely conducted in recent years; esp. in complex geometries
[10]
DISCUSSION
The experimental investigations described above demonstrate that the TOFD technique is a new powerful
tool to improve the results of NDE examination of welds. TOFD technique is able to detect defects which
are normally visible either by radiographic examination or traditional ultrasonic testing (pulse echo). Images
obtained by TOFD guarantee that the examination is reliable and complete in terms of coverage of the zone
to be inspected. They also illustrate the overall quality of welds in a compact and rational form. Reviewing
the multitude of TOFD images and comparing with A-scan presentation from pulse echo technique and Radiographic images it appears with great evidence the richness of TOFD images. The number of information
obtainable simultaneously observing a TOFD image give us an image of the flaws close to the reality.
TOFD procedure could detect 100% of the specimen defects detected by radiography and pulse echo ultrasonic. TOFD has high sensitivity in detecting planar, vertical or oriented defects like cracks or lack of fusion
not visible by radiography and hardly detected by standard ultrasonic pulse echo technique. Based on the
experimental investigations and the comparison of test results the it can be concluded that TOFD can be used
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as an alternate NDT procedure to replace the traditional NDT methods of inspecting fabricated pressure
vessel components.
Conclusion
Considering the limitations of the TOFD technique described above, discarding proven test methods in favor
of the cost-saving factor of TOFD is not recommended, however, TOFD can be a valuable add-on for other
test methods.
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MACBETH ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİYLE ÇEVİK TEDARİK
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Öz: İşletmelerin müşteri ihtiyaçlarına hızla cevap verebilmesi hem üretimde hem de tedarik zincirinde çevik
olmasına bağlıdır. Günümüz şirketleri organizasyonel çeviklik konusunda yoğun çaba göstermekte, üretim
ve tedarik zinciri süreçlerinde çevik stratejileri benimsemektedirler. Çeviklik kavramını organizasyonlarında
uygulayarak dinamik iş ortamına ayak uydurmaya çalışan şirketler değer kazanmaktadır. Yalın kavramının
devamı niteliğinde olan çeviklik anlayışı, bulanık mantık içeren günümüz iş dünyasında performans değerlendirmeyi gerekli kılmıştır. Tedarik zinciri performans ölçümü ile ilgili kantitatif çok kriterli karar verme
(ÇKKV) tekniği ile çözülmüş çok sayıda uygulama mevcuttur. Bulanık anahtar performans göstergeleri ile
çevik tedarik zinciri etmenlerinin birlikte değerlendirilmesi gerekliliği bu çalışmanın amacını teşkil etmektedir. Kalitatif yargılara dayalı kantitatif çok kriterli karar verme yöntemlerinden MACBETH yöntemi çalışma kapsamında kullanılmıştır. Bu yöntemi diğer ÇKKV yöntemlerinden ayıran yönü, ölçüt göreceli ağırlıklarının net bir şekilde belirlenmesi ve birleştirilmiş fonksiyon kullanımı yöntem adımlarına sahip olmasıdır. Bu bildiride, bir işletmenin tedarik zincirinin çevik olabilmesi için gerekli yetenekleri belirleyerek, anahtar performans göstergeleri ile çeviklik ölçümünü bulanık mantık yöntemiyle gerçekleştirmek hedeflenmektedir. Tedarik zinciri performans ölçümünde kullanılan literatürdeki tüm ölçütler üzerinden KPI havuzu oluşturulmuş ve uygulama çalışmasında uzman karar vericiler tarafından ölçümde belirleyici olacak en önemli 7
kriter belirlenmiştir. MACBETH yönteminin mevcut 8 alternatif sektör şirketine uygulaması ile sayısal sonuçlar sıralanmış ve bulanık mantığın ön planda olduğu çevik performansın tedarik zincirlerine uygulaması
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çeviklik, Çevik Tedarik Zinciri, Tedarik Zinciri Performansı, Bulanık Mantık, MACBETH
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Hızlı gelişen teknoloji ve küreselleşmenin sonucu olarak sürekli değişen koşullar ve yükselen rekabet karşısında işletmelerin beklentilere cevap verebilmesi işletmeler açısından hayati önem taşımaktadır. Tüketici
alışkanlıkları artık ucuz ama kaliteli, kolay ulaşılabilir ürünleri tercih eden, yoğun rekabet ortamı içinde aceleci, sorununa hızlı çözümler üretebilen ve beklemeyi sevmeyen bir biçime dönüşmüştür. Bu nedenle şirketlerin kazancı ve sürekliliği diğer rakip işletmelerin varlığında, müşterilerin isteklerine ve memnuniyetine
duyarlı olmaya, günün getirdiği değişimleri görebilmeye ve bu değişimlere göre hızlıca faaliyete geçmeye
bağlıdır. Bu nedenle firmaların varlığını sürdürebilmesi için çağın getirdiklerini izleyerek ayak uydurması,
müşteri beklentilerini belirlemesi ve buna göre üretim ve lojistik stratejilerini oluşturması gerekmektedir.
İşletmelerin müşterinin taleplerine odaklanarak, piyasalarda beklenemeyen değişimlere hızlıca ayak uydurması giderek daha fazla önem kazanmaktadır. İşletmelerin bu ihtiyaçlara hızla cevap verebilmesi hem üretimde hem de tedarik zincirinde çevik olmasına bağlıdır. Bu bağlamda işletmelerin çevik özellikler kazanması gerekliliği artmış ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Gelişmiş ülkelerdeki büyük firmalar başta olmak üzere
örgütsel çeviklik konusunda yoğun bir çaba göstermekte, üretimde ve tedarik zincirinde çevik stratejileri
benimsemektedirler (Şahin ve ark. 2017; Akkaya ve Tabak, 2018).
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Çeviklik, bir defa kazanılan bir hedef olmaktan ziyade, öngörülemeyen, dinamik ve sürekli değişen pazarlarda rekabet gücünü korumak ve doğru ürünleri doğru zamanda müşterilere ulaştırmak için bir araçtır. Bu
nedenle, mevcut ve istenen örgütsel çeviklik düzeyleri arasındaki farkı sürekli olarak ölçen metodolojilere
ve kurumsal ortamdaki değişikliklere ihtiyaç vardır (Agarwal vd. 2007).
Çevik Tedarik Zinciri, hızla değişen ve parçalara ayrılmış pazarlara sürekli yanıt vermek için yeni yetkinliklerin sağlanmasına yönelik iş ortaklarının bir entegrasyonudur. Daha basit bir ifadeyle, bir çevik tedarik zinciri, kısa vadeli hedefleri karşılamak ve hızla değişen piyasa trendlerinden yararlanmak için kaynaklarını bir
araya toplamak amacıyla küresel düzeyde dünyaya dağılmış ortaklardan oluşur (Routroy ve Shankar, 2015).
Tedarik zincirlerindeki çevikliğin değerlendirilmesi, uzmanların faaliyetleri tahmin etmelerine ya da kategorik biçimde değerlendirmeleriyle yapılmaktadır. Bu tahminler, büyük ölçüde 'çok iyi' ve 'orta' gibi sözel
ifadeler biçimindedir. Bu sözel ifadelerin, sayısal değerlere dönüştürmenin zor olabileceği bilinmektedir.
Ayrıca, bu sayısal değerlerin tutarlılığının ve güvenilirliğinin sağlanması da zordur. Yapay Zeka alanı, 'bulanık mantık' metodolojisi sunarak bu zorluklarla yüzleşmek için bir çözüm sunar. Dolayısıyla, bulanık mantık metodolojisini tedarik zincirlerinin çeviklik seviyesi modeline dahil etmek önemlidir (Vinodh vd. 2013).
Bu çalışmada, bir işletmenin tedarik zincirinin çevik olabilmesi için gerekli yetenekleri belirleyerek, anahtar
performans göstergeleri ile çeviklik ölçümünü bulanık mantık yöntemi ile gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
Bu bağlamda, önce literatürde geçen temel kavramlar incelenerek bildiriye ışık tutacak bir kavramsal alt yapı
sunulmaktadır. Ardından belirlenen sektörlere yönelik tedarik zincirindeki anahtar performans göstergeleri
bulanık mantık içeren ÇKKV yöntemlerinden MACBETH yöntemiyle ölçülerek alternatif sıralaması yapılmıştır.
AMAÇ
Öncelikle, tedarik zinciri kavramsal modeli üzerinden çeviklik yeteneklerini içeren anahtar performans göstergeleri (KPI) literatürü temel alınarak KPI havuzu oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı, çevik tedarik zinciri
modelindeki performans değerlendirme kriterlerinin günümüz bulanık mantık yaklaşımı ile değerlendirilmesi ve güncel ÇKKV yöntemlerinden olan MACBETH metodunun farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalara uygulanmasıdır. Bulanık mantık yaklaşımının tedarik zincirlerinin çeviklik performansının ölçülmesinde kullanılmasıyla nicel verilere dönüşen toplam puanlar üzerinden alternatif sıralamaları yapılmış ve
sonuçlar yorumlanmıştır.
KAPSAM
Çalışmanın kapsamı olarak, çeviklik yeteneklerinin tedarik zinciri performans ölçümünde kullanılması ele
alınmış ve kalitatif ÇKKV yöntemi olan MACBETH uygulaması yapılmıştır. Çeviklik etmenleri içeren tedarik zinciri performans göstergeleri literatür araştırması ile belirlenerek, bu alanda yapılan çalışmalar araştırılmıştır ve bulanık mantığa dayalı uygulama, çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır.
Yapılan çalışmalar dikkate alındığında çalışmalar tedarik zincirlerinin modellenmesi, çeviklik organizasyonları, çevik tedarik zinciri ve bulanık mantığa dayalı ÇKKV uygulamaları ile kullanılan MACBETH yöntemi
uygulamaları özetlenmiştir. ÇKKV yöntem uygulamaları, Mantıksal Hiyerarşik Süreç (AHP) mantıksal kavramına dayanmaktadır. (Yang ve Li, 2002), toplu özel üretim ürünlerinde bulanık mantık yaklaşımını kullanarak çevikliği değerlendirmek için bir öneri önermişlerdir. Şirketin çevik olup olmadığını belirtmek için
aralıkları 2–10 ölçeğinde belirlemişlerdir.
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(Mehralian vd. 2015), ilaç endüstrisine özgü şekilde çevik tedarik zincirindeki ölçütlerin uzman görüşleriyle
elde edilip, çeviklik kapasitesini oluşturan etkenlerin bulanık Topsis yöntemini kullanarak modellenmesi ile
uygulamasını yapmıştır. (Kumar ve Routroy, 2017), üretim sektöründen uzman kişilerin katılımıyla çevik
üretim performans algısı anahtar göstergeler üzerinden bulanıklaştırılmış analitik hiyerarşi yaklaşımı modeli
ile ağırlıklandırılmış ve metodoloji otomotiv komponent üreticileri vaka çalışmasıyla desteklenmiştir.
(Genç vd, 2015), çalışmasında bireysel emeklilik sistemi seçimi problemi MACBETH yöntemi ile incelenmiş ve alternatifler arasında sıralama yapılmıştır. Ulaşılan sonuçlar örnek uygulamaya dayanarak yöntemin
güçlü ve zayıf taraflarına ilişkin çıkarımlar yapılmıştır. (Aydemir, 2019) çalışmasında kalitatif yargılardan
yola çıkarak karar vericilerin anlamsal yargıları aralık olarak belirleyebileceği gri aralık’a dayalı MACBETH
yaklaşımını ERP seçimi uygulaması ile çözümlemiştir.
(Avelar-Sosa vd. 2019), çalışmasında üretim endüstrisine uygun şekilde modern tedarik zinciri kavramlarının modellenmesi ve trendlerinin değerlendirilmesinin yapıldığı teorik altyapı oluşturmaktadır. (Ganguly
vd.2009), kurumsal çevikliği belirlemek için üç teknik ve ilişkili metrikler önermişlerdir. Metodoloji ve ilgili
metriklerin kullanımını göstermek için Apple’ın dijital medyasını içeren bir vaka çalışması sunmuşlardır.
İmalat organizasyonunun tedarik zinciri çevikliğini değerlendirmek için bulanık mantık yaklaşımını kullanmışlardır. Bir tedarik zincirinin dağıtım ağları, üretim kapasiteleri, personel değişimi ve öğrenme organizasyonu gibi bir dizi ayırt edici özelliğe sahip olması gerektiğini belirtmişlerdir. (Vinodh ve Prasanna, 2011),
çevik tedarik zincirinin değerlendirilmesi için kavramsal bir model geliştirmişlerdir. Tedarik zincirinin kabiliyetini değerlendirmek için çok dereceli bulanık yaklaşım kullanmışlardır. Daha zayıf alanlar ve uygulanmış iyileştirme önerileri belirlemişlerdir ve kısmi öznellik ile bir tahminde bulunmaktadır. (Boyacıoğulları,
2018), tedarik zincir operasyonlarının çeviklik algısı ve etkileyen faktörler ile kurulup, satın almaya olan
etkisinin kalitatif odak grup görüşme yöntemiyle ele alınarak yorumlamıştır. Elde edilen bulgular aracılığıyla
çevik tedarik zincirlerinin istenen hizmet düzeyi ve müşteri memnuniyeti üzerinde doğuracağı etkiler değerlendirilmiştir. Literatür kapsamında pek derin işlenmeyen tedarik zinciri yönetim modellerindeki çeviklik
olgusu çalışmada belirli kısıtlar dahilinde anlamlandırılarak uygulama ile öngörü ve çevik şirket davranış
olgusunun oluşturulması sağlanmıştır.
Çalışma kapsamında ÇKKV yöntemi olarak MACBETH, güncel çeviklik kriterleriyle tedarik zincirlerinin
değerlendirilmesine uygulanmaktadır.
YÖNTEM
MACBETH ÇKKV yöntemi kullanılarak, çevik tedarik zincirleri üzerinde farklı alternatif sektörlere ait işletme sıralamaları ve analizleri gerçekleştirilmektedir. Araştırmanın ilerlemesinde temel olarak (Gündoğan,
2018) tarafından uygulanan yöntem benimsenmiş ve araştırmanın birinci adımında değerlendirme kriterleri
belirlenmiştir. Bir diğer yöntem, (Nejatian vd. 2016) aşamaları takip edilmiştir. İlk aşamada literatür taraması
yapılarak çevik tedarik zincirleri için bir KPI havuzu oluşturulmuştur. Ardından bu KPI’lar kategorize edilmiştir. Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesinde, literatür taraması ile (Sharifi ve Zhang, 2001) tarafından
belirlenen çeviklik etmenleri temel alınmıştır. Bu etmenler;


Cevap verebilirlik (Responsiveness)



Yetkinlik (Competency)



Esneklik (Flexibility)

 Hız (Speed, Quickness)
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Ardından bu etmenlere uygun olarak belirlenen KPI’lar farklı kaynaklardan (Sharifi ve Zhang 1999; Kuo ve
Chen, 2008; Yusuf vd. 1999; Wu vd., 2011) yararlanılarak yöntemde kullanılacak şekilde Tablo 1’deki gibi
kategorize edilmiştir.
Tablo 1. APG ve boyutu
Boyut

APG

KPI

Kaynak

Cevap Ve- Değişiklikleri algılama ve Sensing, perceiving and Sharifi
rebilirlik
öngörme (K1)
anticipating changes
(1999)

and

Zhang

Yetkinlik

Öğrenmeye yönelik bir Establishment of a lear- Kuo and Chen, (2008)
organizasyonun
kurul- ning-oriented organizaması (K2)
tion

Yetkinlik

Stratejik vizyon(K3)

Sharifi
(1999)

and

Zhang

Yetkinlik

Operasyonların verimli- Operations
efficiency Sharifi
liği ve etkinliği (yalınlık) and effectiveness (lean- (1999)
(K4)
ness)

and

Zhang

Hız

Hızlı ve zamanında ürün Products and services de- Sharifi
livery quickness and ti- (1999)
ve hizmet sunumu (K5)
meliness

and

Zhang

Esneklik

Satış ve servis sisteminin Flexibility of sale and Wu vd., (2011)
esnekliği (K6)
service system

Esneklik

Ürün modeli / yapılan- Product model/configu- Sharifi
dırma esnekliği (K7)
ration flexibility
(1999)

Strategic vision

and

Zhang

Çalışmada kullanılan MACBETH yöntemi, karar vericilerin kalitatif yargılarından yola çıkarak bir kantitatif
karar verme tekniği oluşturma amacıyla ortaya çıkmıştır. Yöntemi geliştiren araştırmacıların aklındaki soru,
tercihleri sayılarla belirtmeye zorlamadan karar vericilerin seçenekler arasındaki tercih düzeylerini belirtecek
bir ölçeğin nasıl ortaya koyulabileceği idi. Böylelikle ikili karşılaştırmalarda sadece ‘’zayıf’’, ‘’güçlü’’ gibi
anlamsal yargılara dayanan MACBETH yöntemi ortaya çıkmıştır (Yıldırım, Önder, 2015). İkili karşılaştırmalar oluşturulurken anlamsal yargılar için kullanılan semantik ölçek Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Semantik ölçek-anlamsal yargılar
Sayısal
ölçek

Açıklama

Yok(No)

0

Alternatifler arasında fark yok

Çok Zayıf(Very weak)

1

Bir alternatif diğerine göre çok zayıf derecede
önemli

Zayıf(Weak)

2

Bir alternatif diğerine göre zayıf derecede önemli

Orta Derecede(Moderate)

3

Bir alternatif diğerine göre orta derecede önemli

Güçlü(Strong)

4

Bir alternatif diğerine göre güçlü derecede önemli

Çok Güçlü(Very strong)

5

Bir alternatif diğerine göre çok güçlü derecede
önemli

Aşırı(Extreme)

6

Bir alternatif diğerine göre aşırı derecede önemli

Semantik ölçek

MACBETH yöntemi diğer ÇKKV yöntemlerinden farklı olarak değerlendirme yaparken kantitatif değerler
yerine kalitatif değerlere dayanarak karşılaştırma yapmaktadır. Bu yaklaşımda, ikili karşılaştırmalar için takdire dayalı bilgi gerekmektedir. Kriterlerin kalitatif değerlere dayanarak yapılan ikili karşılaştırmaları ile
kriterlerin göreceli ağırlıkları da belirlenebilmektedir. Karar verici tarafından belirlenen kalitatif bilgiler MMACBETH programına girilirken program yazılım sistemi, girilen kalitatif değerlendirmelerin tutarlığı konusunda bir doğrulama yapmakta ve eğer girilen kalitatif değerler arasında tutarsızlık varsa bunların çözümü
için teklifler sunmaktadır (Ercan, Kundakcı, 2017).
Çözümde kullanılan doğrusal programlama modeli denklem 1-6’da formülize edilmektedir; (Cevizci, Kayacan, 2019)
Denklem (1)’de en çok tercih edilen kriterin/seçeneğin puanı ɸ(O1) gösterilmektedir.
Denklem (2)‘de kriter/seçenek sayısı, n ile gösterilmektedir. Modelde üç tür kısıt yer almaktadır: Ordinal
koşullar, semantik koşullar ve sıfırlama koşulu
Denklem (3) ve denklem (4) δ( i, j ), oi ve oj arasındaki tercih edilme düzeyi farklılığını göstermektedir.
Denklem (5) δ( i, j, k, l ), oi ve oj arasındaki tercih edilme düzeyi farklılığı ile ok ve ol arasındaki tercih
edilme düzeyi farklılığı arasındaki anlamsal kategori sayısını göstermektedir.
Amaç fonksiyonu:
Min ɸ (O1)

(1)

Değişkenler: ∅(𝑂𝑖 ), 𝑖 ∈ {1,2, . . 𝑛}

(2)

Ordinal Koşullar:
∀ oi, oj, i, j Є {1,2,…,n}: oi>oj→ ɸ(oi)>ɸ(oj) + δ(i,j)
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∀ oi, oj, i, j Є {1,2,…,n}: oi = oj → ɸ (oi) = ɸ (oj)

(4)

Semantik Koşullar:
∀ oi, oj,ok,ol, i, j, k, l Є {1,2,…,n}: ɸ(oi)-ɸ(oj)≥ɸ(ok)-ɸ(ol)+δ(i,j,k,l)

(5)

Sıfırlama Koşulu: ɸ(𝑂𝑛 ) = 0

(6)

Sıfırlama koşulu en az tercih edilen seçeneğin puanının ‘’0’’ olmasını sağlamaktadır. Aralık ölçeğe dayalı
olan MACBETH yönteminde tercih düzeyi en düşük olan seçeneğin sıfırlanması bir gerekliliktir.
Çevik tedarik zinciri performans uygulama çalışmasında, kendi organizasyonlarında çevik yaklaşımı benimseyen Bankacılık, Telekomünikasyon, E-ticaret, Perakende, Enerji, İlaç, Bilgi teknolojileri ve iletişim, İnsan
kaynakları ve danışmanlık sektörlerinde lider konumda bulunan alternatif şirketlere ilişkin tedarik zinciri
çevik performans değerlendirilmesi yapılmıştır. Kantitatif ÇKKV tekniği olan MACBETH yöntemi ile farklı
sektörlerdeki 8 şirketin tedarik zinciri modelindeki çeviklik performansları karşılaştırılmıştır ve ön plana
çıkan kriterler için değerlendirmeler yapılmıştır. Tablo 1’deki KPI boyutları uygulamanın değerlendirme
kriterleri olarak alınmış, çevik kriterler uzman kişilerin görüşleri ile belirlenerek bu kalitatif yargılar önem
derecelerinin tayininde kullanılmıştır.
Karar vericiler biraraya getirildi ve yöntemin gerektirdiği semantik ölçek kullanıldı. Kriterler önem derecelerine göre sıralanarak ikili karşılaştırmaları yapıldı ve matris formu Şekil 1’deki gibi oluşturuldu. Şekil 2’de
örneklenen değişiklikleri algılama ve öngörme kriterine göre alternatiflerin ikili karşılaştırmaları ise her bir
kriter için tekrarlanarak matris formunda oluşturuldu.

Şekil 1. Kriterler için ikili karşılaştırma matrisi ve M-MACBETH ölçek değerleri ekran görüntüsü
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Şekil 2. Değişiklikleri algılama ve öngörme kriteri için karşılaştırma matrisi ve M-MACBETH ölçek
değerleri ekran görüntüsü
M-MACBETH yazılımında her bir matrisin tutarlılıkları kontrol edildikten sonra tutarlı yargılar için doğrusal
programlama modelleri oluşturuldu. Doğrusal programlama modellerinde amaç, en çok tercih edilen kriterin
puanının minimize etmektir. 3 çeşit kısıttan olan ordinal kısıt tercih edilme düzeyi arasındaki farklılığı, semantik kısıt ikili tercih düzeylerinin uygunluğu, sıfırlama kısıtı ise tercih düzeyi en düşük olan kriterin puanının 0 olması için gereklidir. Kriterlere ait puanların hesaplanması için kullanılan 7 adet doğrusal programlama modelleri ve kriterlerin ağırlıklarının hesaplanmasında kullanılan 1 adet doğrusal programlama modeli
belirtilen adımlar izlenerek oluşturuldu. GAMS paket programı ile çözüldü ve alternatiflerin tercih edilirliğine ilişkin puanlar elde edildi.
Kriterlerin ikili karşılaştırma yargıları kullanılarak ağırlıkları hesaplanırken, kriter bazlı alternatiflerin karşılaştırıldığı doğrusal programlama modellerinde olduğu gibi son kriter 0’a değil 1’e eşitlenmiştir. Tüm kriterler böylece hesaplamaya dahil edilmiştir.
Son olarak, hesaplanan ağırlıklar her bir puan ile çarpılarak toplam puanlarına ulaşılmıştır. Çevik tedarik
zinciri kavramsal modelinden yola çıkarak belirlenen kriterlere ilişkin alternatiflerin performans düzeylerini
gösteren puanlar sıralandı ve değerlendirmeler yapıldı.
BULGULAR
Bu çalışmada, Tablo 1’de gösterilen kriterler ve 8 adet farklı sektörde faaliyet gösteren alternatif şirket üzerinden ikili karşılaştırmaya dayalı MACBETH yöntemi uygulandı. Oluşturulan matrislerin tutarlılıkları MMACBETH yazılımı ile test edildi ve doğrusal programlama modeli oluşturularak GAMS çözücüsünde çözüldü. Tüm kriterlerin alternatiflere ilişkin tercih edilme puanları Tablo 3’de gösterilmiştir.
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Tablo 3. Tüm kriterlerin alternatiflere ilişkin tercih edilme puanları
K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

Bankacılık(A1)

11

7

1

9

8

3

8

Telekomünikasyon(A2)

10

9

1

6

6

5

12

E-ticaret(A3)

10

1

3

11

12

5

11

Perakende(A4)

5

2

4

13

14

8

11

Enerji(A5)

5

0

3

10

15

6

11

İlaç(A6)

4

0

4

11

15

9

13

Bilgi teknolojileri ve iletişim(A7)

8

10

1

4

6

6

6

İnsan kaynakları ve danışmanlık(A8)

0

4

0

0

0

0

0

Tablo 4. Farklı sektördeki alternatif şirketlerin aldığı genel puanlar
K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

TOPLAM

A1

100

70

25

69,2

53,33

33,33

61,54

66,269

A2

90,91

90

25

46,2

40

55,56

92,31

63,599

A3

90,91

10

75

84,6

80

55,56

84,62

77,678

A4

45,45

20

100

100

93,33

88,89

84,62

73,361

A5

45,45

0

75

76,9

100

66,67

84,62

61,410

A6

36,36

0

100

84,6

100

100

100

68,858

A7

72,73

100

25

30,8

40

66,67

46,15

53,736

A8

0

40

0

0

0

0

0

2,105

Ağırlıklar

0,368

0,052

0,210

0,157

0,052

0,105

0,052

Elde edilen tüm ağırlıklar ve tercih edilme puanlarının yüzdesel karşılıklarının yer aldığı nicel veriler Tablo
4’de gösterilmiştir.
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SONUÇ
Uygulama sonucunda ilk 3 önemli kriter sıralaması, 0,36842 ağırlıklı değişiklikleri algılama ve öngörme,
0,21053 ağırlıklı stratejik vizyon ve 0,15789 ağırlıklı operasyonların verimliliği ve etkinliği(yalınlık). İşletme sıralaması ise, E-ticaret (A3) > Perakende (A4) > İlaç (A6) > Bankacılık (A1) > Telekomünikasyon
(A2) > Enerji (A5) > Bilgi teknolojileri ve iletişim (A7)> İnsan kaynakları ve danışmanlık (A8) olmuştur.
Literatürde tedarik zinciri performans ölçümü ile ilgili çeşitli analiz, uygulama çalışmaları ve MACBETH
yöntemi uygulamaları incelenmiştir. Farklı tedarik zincirindeki çeviklik üzerinde bulanık mantığa dayalı bütünleşik bir uygulama olan bu çalışma ile incelenmiştir. Bu çalışmada özellikle çeviklik performansını ölçerek, alternatif sıralama veya tercih problemlerinde nasıl kullanılabileceği gösterilmektedir.
İleriki çalışmalarda sektörlere ait örnek sayısı artırılarak daha genel bir değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır.
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PRİZMATİK BASINÇLI KAP TASARIMI
Koray TORUN1, Yaşar YENİSOY2
TIMEX - FTS Filtrasyon Arıtım Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. , Ankara / Türkiye

1-2

Öz: Basınçlı kaplar yaygın olarak proses veya depolama tankları, eşanjör, filtre ve benzeri ürünler olarak
elektrik, nükleer, petrol sanayisi ve bir çok alanda kullanılmaktadır. Bu ürünlerin geneli ASME standartının
8. Bölümünün 1. Kısmına uygun tasarlanmaktadır. Ancak, geometri kaynaklı farklılıklardaki sınırlar bu tarz
ürünlerin silindirik geometriye sahip olmalarına sebebiyet vermektedir. Bu çalışmada prizmatik geometriye
sahip olan basınçlı kap sonlu elemanlar yöntemi ile tasarlanmıştır. Standar ASME kodunda hesabı mümkün
olmayan prizmatik basınçlı kap, Sonlu elemanlar aracılığıyla tasarlanmıştır ve ASME tasarımına uygun
başka bir Basınçlı kaba entegre edilerek gerekli akkreditasyon sağlanmıştır. Tasarlanmış olan ürünün yük
altında gerilim ve gerinim değerleri sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilmiştir ve fabrika Kabul testleri
esnasında hesaplanan değerler teyit edilmiştir. Dairesel olmayan basınçlı kabın yük altında davranışı ve tasarım optimizazyonu için Autodesk Inventor Nastran yazılımı kullanılmıştır. Bu çalışmanın özgün olan diğer
yanı ise seçilen malzemenin korozyon dayanımıdır. Malzeme özelliğinden kaynaklanan korozyon dayanımı
ve özel olarak tasarlanmış olan kaynak bağlantıları, ürünün gerilimlere ve korozif akışkanlara karşı mükavemetini sağlamıştır. Bu yöntemle tasarlanan kap ile mevcut yöntemlerle yapılan basınçlı kaplara göre çok
daha az yer kaplayan, vana, dirsek, borular vs. gibi birçok bileşene olan ihtiyacı ortadan kaldıran,bu bileşenleri üzerinde topladığı için müşterinin farklı firmalara olan bağımlılığını ortadan kaldırıp tek kaynaktan çözen, korozif akışkanlara karşı seçilecek olan malzeme özelliği sayesinde çok daha dayanıklı ve uzun ömürlü
ürünler üretilebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Prizmatik Basınnçlı Kap, Sonlu Elemanlar Analizi, ASME
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Basınçlı kaplar farklı endüstrilerde sıklıkla kullanılan statik ekipmanlardır. Basınçlı kapların tasarımı aşamasında, malzeme özelliği, akışkan türü, basınç ve sıcaklık verileri önemli tasarım faktörler arasında yer
almaktadır. Standart basınçlı kaplar silindrik geometriye sahiptirler ve ASME Sec VIII, EN13445, AD2000,
BD5500 gibi farklı uluslararası standartlara uygun tasarlanmaktadırlar. TIMEX bünyesinde ağırlıklı olarak
ASME standartizasyonu uygulanmaktadır. ASME standartına yönelik tasarım için Codeware Compress ve
PvElite yazılımları dünyada kabul görmüş yaygın olarak kullanılan paket programlardır. Ancak, piyasa talebi
veya kullanılıcılar tarafından belirtilen kriterler, tasarımlarda esnekliklere ve paket yazılımda tanımlanmayan
ürünlerin oluşturulmasına sebebiyet vermektedir. Müşterilerin basınçlı kap geometrisine uygun olmayan talepleri doğduğu zaman, bunlara uyum sağlamak adına hibrit analiz yöntemleri ASME’ye uygun üretim ve
kalite tekniklerine entegre edilmesi gerekmektedir. Bu alternatif tasarım talepleri maliyet, termin süresi,
montaj alanı gereksinimi kaynaklı olabilir. Genel olarak basınçlı kap geometrisi dairesel ve silindirik yapıdadır. Bu yapının dışında kalan özel tasarım olan ürünlerin, kendine özgü geometrisi nedeniyle herhangi bir
ekipman üretim koduna uymamaktadirlar. Bu nedenle malzemeye uygulanan yükler altında, malzeme mukavemeti ve deformasyon sonuçlarını elde etmek için numerik çözüm yöntemleri tercih edilmektedir. Bu
çalışmada, uygulanan iç ve dış basınçlar altında, numerik çözüm yöntemlerinden biri olarak kullanılan, sonlu
elemanlar yöntemi, prizmatik basınçlı kap deformasyon ve gerilim-gerinim değerleri elde edilmiştir. Sonlu
elemanlar yöntemi ve ısı transfer, katı ve akışkanlar mekaniği uygulamaları J.N. Reddy tarafından yayınlanmış olan kitapta verilmiştir (Reddy, 2014). Ayrıca, sonlu elemanlar yönteminin temel teorisi

195

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
C.V.C. Vallaban ve M.Z. Aşık (Vallaban & Aşık, 2010), ve O.C. Zienkiewicz, R.L. Taylor ve J.Z. Zhu
(Zienkiewicz, Taylor & Zhu, 2005) tarafından yazılmış olan kitaplarda detaylıca ele alınmıştır. Basınçlı kapların sonlu elemanlar yöntemi ile analizi yaygın olmasa da, çeşitli geometrilerde olan basınçlı kapların modellenmesi hakkında literatürde farklı çalışmalar bulunmaktadır. AISI 304L paslanmaz çelik lineer elastik
malzemeli yüksek basınçlı küresel soğutucu gaz tankı H. Gokce (Gokce, 2015) tarafından sonlu elemanlar
analizi yöntemi ile modellenmiştir. S.O. Eruslu çalışmasında (Eruslu, 2008: 169-174) ASTM-SA-353 ve
ASTM-SA-202 iki farklı malzeme ile oluşturulan slindrik ince cidarlı basınçlı tüpleri Ansys 9.0 yazılımı
yardımıyla modellemiştir. İlgili çalışmada hasar sonuçları Von Mises kriteri kullanılarak standartlardan elde
edilen analitik sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. M.A. Rezvani ve çalışma arkadaşları (Rezvani, Ziada & Shurrab, 1992) dikdörtgen basınçlı kabın yapısal analizini ASME standardına uygun verilerle birleştirerek uygulamışlardır. Sonlu elemanlar yöntemi ile trapez kesitli çelik silo duvarlarındaki eğilme gerilmeleri ve mısır
ağırlığından dolayı maksimum deformasyona maruz kalan bölgeler Z. Gökalp’in çalışmasında incelenmiştir
(Gökalp, 2010: 119-127). Gemi yakıt tankerlerinde doğalgaz taşıma amacıyla P.G. Bergan ve D. Chang
(Bergan & Chang, 2017: 1086-1097) tarafından tasarlanmış olan prizmatik basınçlı kap analizinde sonlu
elemanlar yöntemi kullanılmıştır. Yakıt tankının malzeme dayanımını yükseltmek adına tankın iç bölümleri
kafes şeklinde bölmelere ayrılmıştır ve bu tasarımla dış cidarlara uygulanan kuvvet düşürülmüştür.
AMAÇ
Bu çalışmanın temel amacı, işletme parametrelerine uygun gerekli tasarım araçları kullanarak gerilim- gerinim sonuçları ve güvenlik katsayılarını hesaplayarak optimum tasarım kalınlıklarını elde etmektir. Yapılan
tasarımın ASME nin talep ettiği Hidrostatik test normlarında performansının teyit edilmesi de çalışma amaçlarındandır. Ayrıca, çalışmada korozif akışkana uygun kompakt prizmatik akış yönlendirmeli basınçlı kap,
ASME standartlarına uygun tasarlanmış olan silindirik filtre ile entegre edilerek dubleks filtre olarak kullanılması amaçlanmıştır.
KAPSAM
Prizmatik basınçlı kap tasarım ve analiz aşamasında Autodesk Inventor ve Autodesk Inventor Simulation
(Nastran Engine) yazılımları kullanılmıştır. Ayrıca, analiz sonuçları, imalatı yapılmış olan ürünün basınçlandırılmasıyla karşılaştırılıp ve sonuçların güvenli yönde olduğu doğrulanmıştır. Bu çalışmada Autodesk
Inventor programı aracılığıyla 3D modeli elde edilmiş olan klapeli dubleks filtre resmi aşağıda verilmiştir
(şekil 1). Bu tasarımın oluşturulmasının ana sebebi müşterinin filtreyi monte edeceği lokasyonda alanın limitli olmasıdır. Normalde böyle bir sistemi şekil 1-a’da görülen konfigurasyonda monte edilmesi olağan
uygulamadır. Ancak, alan anlamında kısıtlamalar olduğunda özel tasarımlı ürünler kullanılması geremektedir. Çalışmamızda tarsarlanmış olan prizmatik akış yönlendirmeli (klapeli) dubleks filtre şekil 2-b’de verilmiştir. Bu şekilde görünen orta bölümdeki hazneler filtre elemanlarını içermektedir ve ASME basınçlı kap
koduna uygun tasarlanmıştır. Bu çalışma kapsamında detaylıca inceleyeceğimiz prizmatik basınçlı kap sistemin giriş ve çıkış bölümlerinde yer almaktadır.
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a

b

Şekil 1. Akış Yönlendirmeli dubleks filtre. a) standart bağlantı montajlı, b) Özel tasarım manuel
klapeli sistem
YÖNTEM
Bu çalışmada Autodesk Inventor modelleme programı aracılığıyla elde edilen katı model, Autodesk
Inventor stres analiz modulu olan Nastran altyapısı sayesinde gerilim-gerinim analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz öncesi modelleme aşamaları sırasıyla bu şekildedir:
1.

Katı model CAD programları kullanılarak oluşturulur. Bu çalışmada Autodesk Inventor modelleme
yazılımı katı modelin oluşturulması için kullanılmıştır.

2.

Modelleme için kullanılan tüm malzemeler tanımlanmalıdır. Korozif ortama karşı dayanıklılık
amaçlandığından, çalışmamızda zengin krom ve nikel ve düşük karbon içeriği olan SA240
UNS32750 super-duplex malzeme seçilmiştir. Ayrıca, seçilen malzemenin üstün akma değeri sayesinde yüksek basınç dayanımı hedeflenmiştir. SA240 UNS32750 super-duplex malzemenin mekanik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

197

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
Tablo 1. SA240 UNS32750 super-duplex mekanik özellikleri
Özkütle (Density)

7,80 g/cm3

Akma Dayanımı (Yield Strength)

550 MPa

Gerilme Mukavemeti (Tensile Strength)

800 MPa

Maksimum Çekme Dayanımı (Ultimate Tensile
Strength)

880 MPa

Elastisite Modulü (Young's Modulus)

200 GPa

Poisson Katsayısı (Poisson's Ratio)

0,27

Kesme Modülü (Shear Modulus)

81 GPa

3.

Oluşturulan katı model üzerinde mesh yoğunluğu ve ölçüsü belirlenir. Çalışmamızda kullanılan
yazılımın random mesh seçeneği ile 0,1 mm2 ortalama mesh ölçüsü belirlenmiştir.

4.

Sınır koşulları tanımlanmalıdır. İlgili model için sabit sınır koşulları (fixed boundary conditions)
ürünün skid üzerine sabitlendiği yüzeyler olarak düşünülmüştür.

5.

Model üzerine uygulanan yükler tanımlanmalı. Çalışmamızda müşteri tarafından belirlenen 0,55
Mpa (5.5 bar) prizmatik basınçlı kabın iç yüzeylerine uygulanmıştır. Ayrıca, basınçlı kap nozullerine 20 kN nozul yükü eklenmiştir.

6.

Similasyon çalıştırılıp optimum malzeme kalınlıkları ve Von-Mises gerilme ve deplasmanlar elde
edilmiştir.

Tasarımı daha güvenli hale getirmek adına analizler yapılırken yüke maruz kalacak alanlar izole edilecek şekilde yükleme ve hesaplama yapılmıştır. Bu sebeple Analiz aşamasında dikey plakalardan gelecek
mukavemet etkisini görmemek adına alt hazne ve taban ile kapak plakaları ayrı ele alınmıştır.
BULGULAR
Malmemenin maruz kaldığı basınç ve yükler altında elde edilen Von-Mises, birinci ve üçüncü asal gerilim değerleri ve güvenlik katsayısı, malzemenin dayanımını belirleyen önemli faktörlerdir. Gerilim
değerleri malzemenin akma mukavemetinden küçük olması ve güvenlik katsayısı 1 üzerinde olmalıdır .
Analiz sonuçları Tablo 2’de Özetlenmiştir.
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Tablo 2. Prizmatik basınçlı kap analiz sonuçları
Özkütle (Density)

7,80 g/cm3

Malzeme Mukavemeti (Material Strength)

550 MPa

Von Mises Gerilimi (Von Mises Stress)

Min.: 0 MPa

Max.: 344 MPa

Birinci Asal Gerilim (1st Principal Stress)

Min.: -17,8 MPa

Max.: 312,1 MPa

Üçüncü Asal Gerilim (3rd Principal Stress)

Min.: -404,3 MPa

Max.: 47,2 MPa

Deplasman (Displacement)

Min.: 0 mm

Max.: 1,60 mm

Güvenlik Katsayısı (Safety Factor)

Min.: 1,59

Max.: > 15

a

b

c

d

Şekil 2. Taban ve kapak plakalarının a) von-mises gerilimi b) güvenlik katsayısı, akış yönlendirme çerçevesinin c) von-mises gerilimi d) güvenlik katsayısı
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Taban ve kapak plakaları ve akış Yönlendirme Çerçevesinde oluşan Von-Mises gerilimi ve güvenlik
katsayısı kontürü Şekil 2’de verilmiştir. Prizmatik basınçlı kabın gövdesine oluşan kontürler Şekil 3’te
ayrıca verilmiştir.
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e

f
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g

h

Şekil 3. Prizmatik gövde: a) von-mises gerilimi, b) güvenlik katsayısı, c) 1. asal gerilim, d) 3. asal
gerilim, e) deplasman, f) eşdeğer gerinim, g) 1. asal gerinim, h) 3. asal gerinim kontürleri

SONUÇ
Bu çalışmada özel olarak tasarlanmış olan prizmatik basınçlı kap analizi ele alınarak malzemenin maruz
kaldığı basınç ve nozul yükleri altındaki davranışı incelenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen sonuçlar
üretilmiş olan ürünün basınçlandırılmasıyla karşılaştırılıp ürünün talep edilen test basıncına dayanımı
teyit edilmiştir.
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Abstract - Smart materials are the new material group used in technology. They are materials that respond to physical stimuli by deformation, chemistry, or energy conversion. There is no academic and
commercial classification system in the field of smart materials yet. Smart materials can be divided into
Piezoelectric materials, shape memory alloys (SMA), magnetostrictive materials, and chromic materials. In our daily life, we can use many smart materials. At home, at work, even while walking on the
road. For example, it can be used in the cars we drive, lighters, airplanes, watches, and even the clothes
we wear. Apart from its daily use, it is used in architectural and engineering fields. Smart materials,
which have started to be used in various fields such as space and aerospace engineering, automotive
engineering, mechanical engineering, and civil engineering, will come to the fore in many areas in the
future. In this paper, the usage areas of smart materials in our daily life and industry are examined. These
are: smart materials and their uses were examined and collected in a single article. In the content of this
study, basic information and important features of smart materials are mentioned. In the last part of the
study, the results of some studies on these materials were given. As a result of the studies, it has been
observed that smart materials are used in engineering, industry, architectural structures, and textiles.
This article is hoped to help increase the use of smart materials.
Keywords: Smart Materials, Shape Memory Alloys (SMA), Magnetostrictive Materials, Chromic Materials, Piezoelectric Materials
INTRODUCTION and THEORETICAL ENVIRONMENT
Material is any substance used to meet our needs and achieve a certain purpose [1]. Since creation,
humans have needed materials for hunting, protection, and shelter. These materials have developed continuously from past to present. With the development of technology, industry, and science, this development has increased more. The ingredients are divided into several classes. One of them is smart
materials. Smart materials that started to enter our lives in the last quarter of the 20th century are materials that react mechanically, electrically, or formally to an external effect (force, pressure, etc.) [2].
Today, although they are used in many places from clothes to watches, from cars to airplanes, they are
still developing and considered as the engineering materials of the future.
In his study, S. Yağlı explained the use of smart materials as products and on building surfaces in systems with sample projects, and in the light of the acquired information, he examined smart material
products and systems that can be used as suggestions for standard building materials on surfaces [3].
Also, H.İ. Yamaç developed a system by simulating a wave energy conversion system to obtain electrical power by using piezoelectric materials from wave energy, which is one of the renewable energy
sources, as a different study [4]. In this study, each of these smart materials has been examined and the
results of some studies on these materials were given.
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PURPOSE
In this study, the definition of smart materials, their types, and usage areas of these materials in the
industry and our lives are examined.
SCOPE
SMART MATERIALS
Smart materials are a class of materials whose chemical composition and physical condition change;
They have one or more physical (optical, magnetic, electrical, mechanical) or physicochemical (rheological) properties that can vary significantly with external factors (stimuli) such as pressure, temperature,
humidity, pH, electric or magnetic field [5].
Materials in this group are 'smart' because of their properties that are interconnected but have different
functions (mechanical, electrical, magnetic, etc.) and allow the use of materials such as some external
influence sensors or actuators that perform a certain action when operated with a control signal [5].
Since the 18th century, the effect mechanisms that give smart materials their qualities have been noticed
and started to be studied scientifically. In 1932, the first recorded observation of smart material conversion on gold cadmium was made. Phase transformation was observed in brass (copper-zinc) in 1938. In
1962, the effect of transformation in Nickel-Titanium and accompanying shape memory was found in
the Naval Ordinance Laboratory [6]. However, it was only at the end of the 20th century that the mechanisms were adequately understood and introduced with designed materials.
In the field of smart materials, there is no exact classification system yet. For this reason, smart materials
can generally be divided into piezoelectric materials, shape-memory materials (SMA), magnetostrictive
materials, and chromic materials [7].
Pıezoelectrıc Materıals
Piezo; is a Greek word and means pressure. The term piezoelectric, derived from the word piezo, was
discovered by the 18th-century French physicists Jacques and Pierre Curie [8]. Piezoelectric property
occurs in two different ways. They generate electrical energy when they are exposed to a mechanical
effect, and when they are exposed to electrical energy, they undergo dimensional changes [9]. Based on
this principle, materials with piezoelectric properties can be used both as actuators and sensors. The
most commonly used are quartz crystals, Rochelle salt, and lead-zirconate-titanate (Lead-zirconate-titanate; PZT) [7].

Figure 1a. Schematic representation of the direct piezoelectric property: a) Polarized material,
b) Stretch / Stress applied piezoelectric material, c) Pressed piezoelectric material. Figure 1b.
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Schematic representation of the reverse piezoelectric: d) Polarized material, e) Piezoelectric material whose size changes in response to the applied electric charge, f) The piezoelectric material
whose size changes when the direction of the applied electric force changes [9].
As seen in Table 1, the usage areas of piezoelectric materials can be examined in 3 sections according
to the energy conversion direction:
Table 1. Usage areas of piezoelectric materials
Mechanical Energy (Electri- Electrical Energy )Mechani- Electrical Mechanical (Electcal Energy Conversion)
cal Energy Conversion)
rical Energy Conversion)
Turntable cartridges

Valves

Surface acoustic wave meters

Microphones

Micropumps

Sonars (in marine surveys)

Vibration detectors

Headphones

Oscillators

Speedometers

Ultrasonic cleaners

Transformers

Gas igniters

Sonic transducers,

Fuses
Piezoelectric materials are mostly used in actuator and sensor production. They are also used as vibration
control in the structure of actuators and sensors. Piezoelectric converters are used in the wing-fuselage
of the F-18 fighter aircraft and the panel section of the F-15 fighter. It is seen that piezoelectric transducers are used for various purposes in helicopter rotors and submarines [10].
Piezoelectric materials in daily life; are used in various electronic equipment, lighters, table, and
wristwatches, acoustic and precision measuring microscopes, semiconductor and integrated circuit technologies, precision thermometers. A certain amount of energy requirement of the watch is met under
pressure using our quartz crystal hand movements inside the wristwatches. There is a similar situation
with lighters (figüre 2); When pressed with ignition, pressure is applied to the quartz crystal in the light
assembly and the gas ignites while the electric current passes as a flux to the middle [11]. Also, in recent
years, it has been working on charging devices such as phones while walking or running with piezoelectric material mounted on the shoe sole. Similarly, works such as street lighting with piezoelectric
material placed under roads and sidewalks.

Figure 2. Piezoelectric application example [11].
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Shape Memory Alloys
These alloys change shape when subjected to a temperature change. These materials show volumetric
and geometric shape changes by going through phase change under a temperature difference (figüre 3).
If properly designed and "trained", this change can be made completely reversible and these alloys can
be used as actuators [7].
SMA was first observed in Au-Cd alloys by Chang and Read in 1932. In 1938, it was observed by
Greninger and Mooradian that it is in brass (CuZn) material. Shape memory effect (SME) was observed
in an AuCd alloy rod in 1951, and SME has observed in nickel (Ni) titanium (Ti) alloys in the US Naval
Ordnance Laboratory (NOL) by Buehler et al. In the 1960s. Due to the presence of this material here, it
has been patented as NITINOL, which is nickel, titanium, and the initials of the research laboratory [12].
These materials can change shape as a result of martensite and austenite phase transformations that occur
in their crystal structures. Having a martensite structure at low temperature, the material, which is easily
deformed, can return to its original form before deformation by passing to the austenite phase, which is
the high-temperature phase when heated at the appropriate temperature (figüre 3). While this group of
materials is defined as materials with unidirectional shape memory when heated, they are defined as
bidirectional shape-memory materials in case of re-cooling [6]. This reveals that such metals can eliminate the deformation by controlling the phase changes despite being deformed [13,14].

Figure 3. Relation of SMA with Heat [13].
There are two types of alloys of commercial value in shape memory alloys. These are shape memory
NiTi alloys and copper-based alloys. These alloys are quite different from each other in terms of their
properties. The shape memory value, which is 4-5% in copper-based alloys, is approximately 8% in
NiTi alloys. NiTi alloys with greater thermal stability have excellent corrosion resistance and much
higher ductility compared to copper-based alloys that are susceptible to stress corrosion. On the other
hand, copper-based alloys are cheaper, easier to melt and extruded in the open air, and have a wider
potential conversion temperature range [14].
As an example of industrial applications with UAV, Shinkansen high-speed trains are used as an automatic oil level adjuster as shown in Figure 4.
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Figure 4. Application of SMA in automatic lubrication unit in Shinkansen high-speed trains. (a)
Shinkansen Nozomi-700 high-speed train to which the automatic lubrication unit is applied and
the SMA valve used (b), (c) The condition of the internal structure of the valve made of SMA at
low and high temperatures [13].
The shape memory effect is used in biomaterial applications, dental bridges, vascular connections in the
skull, muscles for the artificial heart, and orthopedic prostheses. Many products have been designed and
marketed by taking advantage of the elastic or superelastic properties of shape memory alloys. Eyeglass
frames made of superelastic NiTi alloy, which are not damaged by absorbing even large deformations,
are produced. As can be seen in Figure 5, controllable catheters consisting of NiTi guidewires were built
into the veins of body [9].

Figure 5. A filter made of SMA to keep the blood clot in the vessels and a stent made of SMA for
the solution of the occlusion problems in the vessels [13].
NiTi products in the form of curved wires with orthodontic correction functions, which provide a wide
range of movement to the teeth and have been used for years, are also used in the orthopedic field in
Figure 6. When NiTi plates are attached to the broken bone by screwing, it connects the two parts with
the force applied in the compression direction [15].

Figure 6. Results Obtained in Three Weeks Using Orthodontic Corrective Function Wires in Teeth [13] and a schematic representation of the use of NiTi alloy in orthopedics [15].
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Chromic Materials
It shows a reversible change in the color of the substance by a method caused by some forms of chromism stimulant. Materials that show this change are called chromic materials. Chromic materials differ
according to different external factors [16].
Photochromism: Briefly, it can be defined as the light-sensitive (UV) reversible change of color. Photochromic materials find use in polymer lenses used in eyeglass suns, smart glass applications, temperature measurements, optical data storage systems, filters, displays, optical switches, photography, secure printing, textile and cosmetic use [16].
Solvatochromism: reversible variation of the electronic spectroscopic properties (absorption, emission)
of a chemical species induced by solvents [17].
Electrochromism: It is the change in the color of the material resulting from electrochemical (oxidation/reduction) reactions [13]. The first electrochemically selected materials were molybdenum oxide
and tungsten oxide. Electrochromic materials generally consist of metal oxide films, molecular dyes,
and conductive polymers. Transition metal oxide films are the most widely studied electrochromic materials to date. Electrochromic materials, the most common commercial common chromic materials,
find use in automobile mirrors, optical displays, smart reflectors and windows, active optical filters, and
data storage devices [18].
Thermochromic Materials: It is the color change of materials depending on the temperature change.
These materials are used in thermometers, laser indicators, temperature sensors used for security purposes, warning signs, technological applications. Also, high-temperature thermochromic pigment-coated
surfaces can be used in dangerous situations such as fire doors, engine parts, etc. Low-temperature thermochromic paints can be used as road markers to warn the ice state on bridges [19]. Thermochromic
smart paints have been in use for a long time. For example, Kiyoyuki Kikutake's stainless steel sculpture
"Earth", which stands in front of the Tokyo Museum of Modern Art, uses thermochromic paint that
changes color between yellow and red throughout the day by interacting with the ambient temperature
[20]. Thermochromic materials can also be used in textiles [21].

Figure 7. Application of photochromic material on sunglasses and a mask design that measures
patient fever patterned with thermochromic dye [21].
These are the main chromic materials, but apart from these, heliochromism (coloration by UV radiation),
piezochromism (reversible color change caused by mechanical fragmentation), tribochromism (a large
color change caused by mechanical disintegration of crystals), ionochromism (a reversible change in
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color as a result of the increase of ions in the solution) There are varieties such as halochromism (color
change in solution caused by the addition of acids or bases to the solution) [16].
Magnetostrictive Ingredients
These materials react to the magnetic field. The basic working logic is that the magnetic field created
by passing an electric current through the coil wrapped around the magnetostrictive material gives the
desired elongation. Magnetostrictive materials are currently being developed from many different alloys. It is anticipated that they will be used as strong actuaries in the future [7]. Among the underwater
transducer types, magnetostrictive and piezoelectric types are seen. Magnetostrictive transducers work
by the magnetic field, piezoelectric transducers by the electrodes pushing and pulling the ceramics [22].

Figure 8. Magnetostrictive and Piezoelectric transducer structures [22].
CONCLUSION
Materials produced naturally or artificially to make usable objects are called materials. Today, there are
many types of material. Smart materials are one of them. Although there are many products currently
produced using smart materials, it is difficult to say how these materials will take place in our lives in
the future. Because the prices of these materials are now more expensive than normal, but with the
increasing rates of our industrial or daily life, the cost is gradually decreasing. As a result, smart materials are in our lives and make our lives easier, even if we are not aware of it, as in the lighter example.
Life-saving in medicine and medical field; part of industrial machinery (such as aircraft); It adds visual,
aesthetic, and fun value in the fields of architecture, fashion, and textile.
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TEK ÇIKIŞLI FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI
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Öz: Uygulamada doğrusal ve anahtarlamalı güç kaynakları belirli noktalarda farklı özelliklere sahiptirler. Uygun güç kaynağının tercih edilmesini belirleyen en önemli etken gereksinimlerdir. Anahtarlamalı
güç kaynakları yüksek frekans ile çalıştıkları için kullanılan bütün elemanlar doğrusal güç kaynaklarına göre daha
küçük yapıdadır. Anahtarlamalı güç kaynaklarındaki ağırlık ve boyut doğrusal güç kaynaklarına göre daha düşüktür. Verim, güç yoğunluğu ve boyut açısından bakıldığında anahtarlamalı güç kaynakları doğrusal güç

kaynaklarına göre daha çok tercih edilmektedir. Günümüzde anahtarlamalı güç kaynakları yüksek verim, hızlı geçiş cevabı, yüksek güç yoğunluğu ve güvenilirliğinden dolayı endüstride tercih edilmektedir.
Literatür araştırması yapıldığında birçok anahtarlamalı güç kaynağı topolojisine rastlanacaktır. Flyback
dönüştürücü devre üzerindeki eleman azlığı ve ekonomik nedenlerden dolayı düşük gerilim ve orta seviyeli
güç uygulamalarında diğer izoleli dönüştürücülere göre tercih edilmektedir. Flyback dönüştürücüde metal oksit
yarı iletkenli alan etkili transistör (MOSFET) kesime girdiği zaman kaçak endüktanstan dolayı MOSFET üzerinde gerilim darbesi oluşur. Bu gerilim darbesi önlenmezse MOSFET’e zarar verir. Bu zararı
önlemek için gerilim darbesine dayanıklı MOSFET seçilmelidir fakat bu da maliyeti artırır. Maliyet
artışını engellemek için flyback dönüştürücüye eklenecek koruma devresi yardımı ile daha düşük gerilime dayanabilen MOSFET kullanılabilir. Bu sayede flyback dönüştürücünün daha düşük maliyetli olması sağlanır. Bu çalışmada 40W’a kadar güç verebilen verimi %75’in üzerinde olan bir flyback dönüştürücü tasarımı yapılmıştır. Tasarım başlangıcında flyback dönüştürücüsünün çalışma prensibi, çalışma
durumları ve koruma devresi incelenmiştir. İnceleme sonucunda uygulama devresi için gerekli olan parametreler hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler doğrultusunda uygulama devresi tasarlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Flyback Dönüştürücü, Anahtarlamalı Güç Kaynağı, Koruma Devresi
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Uygulamada anahtarlamalı güç kaynağının mı yoksa doğrusal güç kaynağının mı tercih edilmesini belirleyen en önemli etken gereksinimlerdir. Verim ve güç yoğunluğu açısından bakıldığında anahtarlamalı güç kaynakları doğrusal güç kaynaklarına göre daha çok tercih edilmektedir (Brown, 1990).
Anahtarlamalı güç kaynaklarının doğrusal güç kaynaklarına göre önemli ölçüde pozitif etkileri bulunmaktadır. Anahtarlamalı güç kaynaklarındaki verim %70 ile %95 arasında değişmektedir.
Anahtarlamalı güç kaynakları düşük sıcaklık ve yüksek güvenilirlikte çalışmaktadır. Anahtarlamalı güç
kaynakları yüksek frekans ile çalıştıkları için hafif ve küçük boyutlu malzemeler ile gerçekleştirilebilirler. Bu özelliklerinden dolayı diğer güç kaynaklarına göre daha ucuz, verimli, hafif ve çok daha az yer
kaplarlar.
Literatür incelemesi yapıldığında anahtarlamalı güç kaynakları için birçok topolojinin mevcut olduğu
görülmektedir. Flyback dönüştürücü devre üzerindeki eleman sayısının azlığı ve bu nedenden dolayı
ekonomik olması, bunların düşük gerilim ve orta seviyedeki güç uygulamalarında diğer izoleli dönüştürücülere göre tercih edilme nedenidir.
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Flyback dönüştürücüde MOSFET kesime girdiği zaman kaçak endüktanstan dolayı MOSFET üzerinde
gerilim darbesi oluşur. Bu gerilim darbesi önlenmezse o gerilime dayanıklı MOSFET seçilmelidir fakat
bu da maliyeti artırır. Flyback dönüştürücüye eklenecek koruma devresi yardımı ile daha düşük gerilime
dayanabilen MOSFET kullanılabilir. Bu sayede flyback dönüştürücü daha düşük maliyetli bir tasarım
olur.
Bu çalışmada kesintili çalışma durumunda tek çıkışlı Flyback dönüştürücü uygulaması yapılmıştır. Uygulama devresinde MOSFET maliyetinin azaltılması için koruma devresi kullanılmıştır. Tasarlanan tek
çıkışlı flyback dönüştürücünün anahtarlama frekansı 100kHz ve 40W’a kadar güç verebilmektedir.
AMAÇ
Bu çalışmada kesintili çalışma durumunda çalışan tek çıkışlı flyback dönüştürücüsü uygulaması yapılmıştır. Çalışmada tek çıkışlı izoleli dönüştürücünün yapısı ile basit ve düşük maliyetli bir tasarım olması
amaçlanmıştır.
KAPSAM
Şekil 1’de gösterilen flyback dönüştürücü devresi MOSFET’in iletim ve kesim durumlarına göre Mod
1 ve Mod 2 olarak iki durumda incelenir.
Birinci durumda (Mod 1) MOSFET iletime girer. Transformatörün primer sargısından geçen akımın
doğrusal olarak yükseldiği aralık olup, bu durumda transformatörün nüvesinde bir manyetik alan oluşur.
Çıkış sargısı giriş sargısına göre ters polaritede de olduğundan çıkış diyotu ters kutuplanır ve bu nedenle
transformatörün sekonder sargıdan akım akmaz. Yük akımı çıkış kondansatörü (C yük) üzerinden sağlanır.
İkinci durumda (Mod 2) MOSFET kesime gider. MOSFET kesime gittiği zaman transformatörün primer
sargısından akım akmaz. Bu durumda transformatörün nüvesindeki manyetik akı azalacağından sekonder sargı polaritesi yön değiştirir ve sekonder sargısındaki diyot iletime geçer. MOSFET iletimde iken
primer endüktansında (Lm) depolanan enerji bu zaman aralığında diyot üzerinden yüke aktarılır. Bu zaman diliminde hem kondansatör şarj olur hem de yüke akım sağlanmaya devam edilir (Arifoğlu, 2017).

Şekil 1. Flyback dönüştürücü devresi
Flyback dönüştürücünün iki çalışma durumu bulunmaktadır. Transformatörün sekonder akımı sıfıra düşerse bu duruma kesintili çalışma durumu, sekonder akımının sıfıra düşmediği duruma ise kesintisiz
çalışma durumu adı verilir.
Kesintisiz çalışma durumu yerine kesintili çalışma durumu kullanıldığında transformatör boyutları küçülmektedir
ancak etkin akım değerleri artacağından dolayı kayıplar artacaktır. Kesintisiz çalışma durumu kullanıldığında
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transformatör endüktans değeri kesintili çalışma durumuna göre büyük olacağından transformatör boyutunda problemlere yol açabilmektedir. Bunların yanı sıra kesintili çalışma durumunda çalışmanın en büyük avantajlarından
biri ise anahtarlama anında akım değerinin sıfır olmasıdır. Yani kesintili çalışma durumunda çalışmak sıfır akımda
anahtarlamaya (ZCS) neden olur ve bu sayede devrenin verimi pozitif anlamda etkilenir. Uygulamada kesintili
çalışma durumu yüksek gerilim ve düşük akımlı uygulamalarda tercih sebebi iken, kesintisiz çalışma durumu tam
tersi düşük gerilim ve yüksek akımlı uygulamalarda tercih edilir13. Şekil 2’de kesintili çalışma durumunda akım
ve gerilim değişimleri gösterilmiştir.

Şekil 2. Kesintili çalışma durumunda akım ve gerilim değişimleri
Flyback dönüştürücüde MOSFET kesime girdiği zaman kaçak endüktanstan dolayı MOSFET üzerinde
gerilim darbesi oluşur. MOSFET üzerindeki gerilim, giriş gerilimi ve primere yansıyan geriliminin toplamı olması gerekirken gerilim darbesi nedeni ile bu toplamın da üzerine çıkar (Dindar, 2017). Bu gerilim darbesi önlenmezse o gerilime dayanıklı MOSFET seçilmelidir fakat bu da maliyeti artırır. Flyback
dönüştürücüye eklenecek koruma devresi yardımı ile daha düşük gerilime dayanıklı MOSFET kullanılabilir. Koruma devresi ile kaçak endüktansta biriken enerji sönümlenir. Şekil 3’te flyback dönüştürücüsünün koruma devresi gösterilmiştir14.

Şekil 3. MOSFET koruma devresi
YÖNTEM
Bu çalışmada 40W’a kadar çıkış gücü (Pyük) verebilen, verimi (η) %75’in üzerinde olan ve tek çıkışlı
kesintili çalışma durumunda çalışan flyback dönüştürücü uygulaması yapılmıştır. Flyback dönüştürücünün çıkış gerilimi 25V olup anahtarlama frekansı 100kHz’dir. Dönüştürücünün minimum giriş gerilimi
(Vgiriş_min) 26V ve maksimum giriş gerilimi (Vgiriş_maks) 36V’tur. (1) eşitliği ile flyback dönüştürücünün
giriş gücü (Pgiriş) hesaplanmıştır.
13
14

https://www.all-electronics.de/wp-content/uploads/migrated/document/167525/46fbe8c82a6.pdf
https://cdn.hackaday.io/files/1709627314438208/AN%204147.pdf
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Pgiriş =

Pyük
= 53,33W
η

(1)

Anahtarlamalı güç kaynaklarında transformatör çevirme oranı (n), istenilen çıkış geriliminin sağlanmasında çok önemli parametrelerden bir tanesidir. Eğer transformatör çevirme oranı uygun değerde seçilmezse flyback dönüştürücüdeki anahtarlama oranı 0,5’i geçebilir. Flyback dönüştürücüdeki transformatör çevirme oranı primer sarım sayısının (Np) sekonder sarım sayısına (Ns) oranıdır ve (2) eşitliği ile
hesaplanmıştır.
n=

Np (Vgiriş_min − VDS(on) ) Dmaks
=
= 0,797
NS
1 − Dmaks
(Vyük + Vf )

(2)

Transformatör çevirme 0,5 olarak seçilmiştir. (2) eşitliğinde, VDS(on); MOSFET iletim gerilim düşümünü
göstermekte olup 0,35V olarak, Vf; çıkış diyotu üzerindeki iletim gerilim düşümünü göstermekte olup
1,3V olarak ve Dmaks; maksimum anahtarlama oranını göstermekte olup başlangıçta 0,45 olarak alınmıştır.
Flyback dönüştürücüde kullanılan anahtarlama elemanı kesim durumundayken sekonder akımı sıfıra
inmediği sürece primer endüktansında bir gerilim oluşur. Bu gerilime yansıyan gerilim denir ve V R ile
gösterilir [7]. Yansıyan gerilim (3) eşitliği ile hesaplanmıştır.
VR = (Vyük + Vf )

Np
= 13,15𝑉
Ns

(3)

Maksimum anahtarlama oranı ile minimum giriş geriliminde istenen çıkış gerilim seviyesi sağlanır.
Maksimum anahtarlama oranı (4) eşitliği ile hesaplanmıştır.
Dmaks =

VR
(Vgiriş_min − VDS(on) ) + VR

= 0,338

(4)

Devrenin kesintili ya da kesintisiz durumda çalışmasında transformatörün L m endüktansı önemli bir etkiye sahiptir. Hesaplanan primer endüktansı değerinden daha küçük bir endüktans değeri seçildiğinde
dönüştürücü kesintili çalışma durumunda, daha büyük bir endüktans değeri seçildiğinde ise dönüştürücü
kesintisiz çalışma durumunda çalışır. Primer endüktansı değeri (5) eşitliği ile hesaplanmıştır.
Lm =

2
Vgiriş_min
D2maks

2Pgiriş fs

= 7,24𝜇𝐻

(5)

Flyback dönüştürücünün kesintili çalışma durumunda çalışması için primer endüktansı değeri 6µH olarak seçilmiştir.
Kesintili çalışma durumunda çalışması için hesaplanan endüktans değerinden daha küçük bir endüktans
değeri seçildiği için maksimum anahtarlama oranı tekrardan hesaplanmıştır. Yeni maksimum anahtarlama oranı (6) eşitliği ile hesaplanmıştır.
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Dmaks = √

2𝑃𝑔𝑖𝑟𝑖ş 𝑓𝑠 𝐿𝑚
2
𝑉𝑔𝑖𝑟𝑖ş_𝑚𝑖𝑛

= 0,307
(6)

(7) eşitliği ile primer akımı tepe değeri (Ip_tepe) hesaplanmıştır.
Ip_tepe =

2Pgiriş
= 13,362𝐴
Vgiriş_min Dmaks

(7)

(8) eşitliği ile yük akımı (Iyük) hesaplanmıştır.
Iyük =

Pyük
= 1,6𝐴
Vyük

(8)

Anahtarlamalı güç kaynaklarında tasarlanan kaynağın ömrünü belirleyen en önemli parametrelerden birisi de
çıkış kondansatörleridir. Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. eşitliği ile çıkış kondansatörü (Cyük) hesaplanmıştır15.
Cyük =

Iyük Ncp
fs ∆Vyük

(9)

(9) eşitliğinde, ∆Vyük; çıkış gerilimi dalgalanma miktarını göstermekte olup 0,25V olarak ve Ncp; kontrol
döngüsünün ihtiyaç duyduğu dahili saat döngü sayısını göstermekte olup 20 olarak alınmıştır.
Flyback dönüştürücüde koruma devresi olarak RCD devre yapısı seçilmiştir. RCD devresi ele alındığında, kondansatör üzerine düşecek gerilim (Vs) seçimiyle hesaplara başlanır. Vs gerilimi VR geriliminden büyük ve 2,5 katı olarak alınmıştır. Vs gerilimi çok düşük olduğu zaman koruma devresinde büyük
kayıplar meydana getirir. Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. eşitliği ile koruma devresi direnci (Rs) h
esaplanmıştır.
Rs =

Vs2
Vs
1
L I2
f
2 kp p_tepe Vs − VR s

= 810Ω

(10)

Koruma devresi direnci 1000Ω olarak seçilmiştir. (10) eşitliğinde, Lkp; transformatörünün primer sargısının kaçak endüktans değerini göstermekte olup primer endüktansının %1,5’u olarak alınmıştır.
Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. eşitliği ile koruma devresi kondansatörü (CS) hesaplanmıştır.
Cs =

15

Vs
= 100𝑛𝐹
∆Vs R s fs

https://www.mouser.com/pdfdocs/2-8.pdf
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Şekil 4. Çıkış gerilimi

Şekil 5. MOSFET açık devre gerilimi

(11) eşitliğinde, ∆Vs; koruma devresi kondansatörü üzerindeki gerilim dalgalanmasını göstermekte olup
koruma devresi kondansatörü üzerindeki gerilimin %10’u alınmıştır.
Tasarım bağıntıları ile elde edilen sonuçlar doğrultusunda uygulama devre tasarımı gerçekleştirilmiştir.
Tasarımı gerçekleştirilen flyback dönüştürücüsünün uygulama devresi

Şekil 6’te verilmiştir.

Şekil 6. Uygulama devresi
BULGULAR
Kesintili çalışma durumunda çalışan flyback dönüştürücünün çıkış gerilimi
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Şekil 4’te
ve MOSFET açık
devre gerilimi Şekil 5’da
verilmiştir.
SONUÇ
Bu çalışmada 40W’a kadar çıkış gücü verebilen basit ve düşük maliyetli yapıya sahip flyback tipi bir
güç kaynağının tasarımı amaçlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Tasarım başlangıcında flyback dönüştürücüsünün çalışma prensibi, çalışma durumları ve koruma devresi incelenmiştir. İnceleme sonucunda uygulama devresi için gerekli olan parametreler hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler doğrultusunda uygulama devresi tasarımına geçilmiştir. Uygulama devresi tasarımı için PCB devresi çizilmiş ve ölçüm sonuçları alınmıştır.
Tasarımı gerçekleştirilen bu tez çalışmasında hedeflenen 40W çıkış değerine yapılan uygulama devresi
ile ulaşılmıştır. Devrenin verimi yaklaşık olarak %80’dir. Uygulama devresinin kesintili çalışma durumu
sağlanmıştır. Koruma devresi ile daha düşük gerilime dayanıklı MOSFET kullanılmıştır ve maliyet azaltılmıştır. Kesintili çalışma durumunda çalışan tek çıkışlı flyback dönüştürücü devresi ile diğer izoleli
dönüştürücülere oranla yapısı ile basit ve düşük maliyetli bir tasarım sağlanmıştır.
KAYNAKÇA
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CFRP/Ti6Al4V YIĞININ FARKLI GEOMETRİLİ TAKIMLARLA DELİNMESİNDE
MİNİMUM DELAMİNASYON OLUŞUMU İÇİN PROSES PARAMETRELERİNİN ÇOK
AMAÇLI OPTİMİZASYONU
Ali Riza MOTORCU1, Ergün EKİCİ2
1-2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çanakkale / Türkiye

Öz: CFRP/Ti6Al4V yığınlar, mükemmel özelliklerinden dolayı havacılık endüstrisinde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Delik delme işlemi bu yığınların delinmesinde en sık kullanılan talaşlı imalat işlemlerinden birisidir. Bu yığınların delinmesinde CFRP bileşenin delik girişi ve delik çıkışında delaminasyon
tipi bir hasar oluşur ve oluşan bu delaminasyonun derecesini belirlemek için ise delaminasyon faktörü
kullanılır. Bu deneysel çalışmada, CFRP/Ti6Al4V yığınların üç farklı geometrili kaplamalı karbür matkaplarla delinmesinde CFRP’nin delik girişi ve çıkışında oluşan delaminasyonu minimize etmek için
delme parametrelerinin optimal seviyeleri belirlenmiştir. Taguchi Metodu L27 ortogonal dizi deney tasarımında, hazırlanan CFRP/Ti6Al4V yığın üzerinde üç farklı kesme hızı (15, 21 ve 29 m/dak) ve üç
farklı ilerleme miktarında (0.040, 0.056 ve 0.078 mm/dev) üç farklı geometriye (8524-100HF, 2475100F ve 5514-RT100U) sahip matkaplarla işlenebilirlik deneyleri gerçekleştirilmiştir. CFRP bileşeninin
delik girişleri ve delik çıkışlarında oluşan delaminasyonlar bilgisayar bağlantılı optik mikroskop ile incelenmiş ve DinoCapture yazılımı yardımıyla ölçülmüştür. Aynı anda hem minimum delik girişi delaminasyon faktörü (Df_giriş) hem de minimum delik çıkışı delaminasyon faktörü (Df_çıkış) elde etmek
için Taguchi Metodu Temelli Gri İlişkisel Analiz (GİA) yöntemi ile çok amaçlı optimizasyon işlemi
yapılmıştır. CFRP/Ti6Al4V metalik yığın T3 (5514-RT100U) kodlu kaplamalı karbür matkaplarla
Vc=15m/dak, f=0.040 mm/dak’da delindiğinde delik girişinde ve çıkışında minimum delaminasyon
oluşmuştur. Delaminasyon faktörleri üzerinde delme parametrelerin ana etkileri sırasıyla; kesici takım
geometrisi, ilerleme miktarı ve kesme hızı şeklinde olmuştur.
Anahtar Kelimeler: CFRP/Ti6Al4V Yığın, Delaminasyon, Delaminasyon Faktörü, Kaplamalı Karbür
Takım, Delme, Taguchi Metodu, Gri İlişkisel Analiz
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
CFRP (Karbon Elyaf Takviyeli Plastik Kompozitler), titanyum alaşımları (Ti) ve yığınlar (CFRP/Ti,
CFRP/Al, CFRP/Al/Ti) gibi hafif ve yüksek mukavemetli malzemeler ticari uçaklarda yaygın olarak
kullanılmaktadır (Ekici ve Motorcu, 2020; Motorcu ve Bilge, 2017; Senthilkumar vd., 2018; Zitoune
vd, 2016). CFRP/Ti6Al4V yığınlar, üstün özellikleri sebebiyle uzay ve havacılık sektöründe çok tercih
edilmektedir. Çeşitli uygulamalarda boyutsal doğruluk ve montaj performansı elde etmek için bu yığınların mekanik olarak işlenmesi gerekir. Bununla birlikte, bu tür bir kompozit-metal yığınının işlenmesi,
her bir bileşenin farklı doğası ve bunların ilgili zayıf işlenebilirliği nedeniyle imalat sektörlerinde genellikle son derece zorlu bir görevdir. Yüksek kuvvet/ısı oluşumu, ciddi delik hasarı ve hızlı takım aşınması
nedeniyle özel sorunlar ortaya çıkabilir (Jia vd., 2020-1; Jia vd., 2020-2). Farklı mekanik özelliklerinden
dolayı CFRP/Ti6Al4V yığınlarını delerken aşınma oranları hızlıdır. Takım aşınması, yüksek bir itme
kuvvetine yol açar ve böylece delinmiş deliklerin kalitesini düşürür (Zitoune vd., 2016; Jia vd., 2020-2;
Luo vd., 2018). CFRP’nin delik giriş ve çıkışında oluşan delaminasyonlar bu yığınların delinmesi sırasında en çok karşılaşılan delik hasarlarından birisidir (Jia vd., 2020-1; Jia vd., 2020-2). Bu delaminas-
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yonların oluşumu delme parametrelerinin en uygun seviyelerinin seçimi ve yine uygun matkap ucu geometrileri ile engellenebilir ya da azaltılabilir. CFRP/Ti6Al4V yığınların delinmesi sırasında CFRP’de
oluşan delaminasyon deliğin çevresindeki malzemenin mekanik özelliklerini zayıflatmaktadır. Matkap
ucu itme kuvveti delaminasyon oluşumunun en önemli sebebidir. Deliğin çevresinde oluşan delaminasyonun derecesini ve miktarını tespit etmek için “delaminasyon faktörü” hesaplanır. Delaminasyon faktörü (Df); delme işlemi esnasında deliğin çevresindeki hasarlı bölgedeki en büyük hasar çapının (Dmax)
delik çapına (Dd) bölünmesiyle elde edilir (Ekici ve Motorcu, 2020; Luo vd., 2018).
CFRP/Ti6Al4V yığınların farklı alanlarda kullanımları arttığından dolayı bu malzemelerin işlenebilirliğinin değerlendirilmesi ve özellikle delik delmede delik çevresinde oluşan hasarların değerlendirilmesi
ve azaltılması için araştırma ve çalışmalar devam etmektedir. Luo vd. (2018). tarafından yapılan çalışmada CFRP/Ti6Al4V yığınlarının aşınmış matkap uçlarıyla delinmesinde itme kuvvetinin değişimini
tahmin etmek için kesme kenarı yarıçapı ile karakterize edilen yeni bir mekanik model geliştirmiştir.
Pramanik ve Littlefair (2014), kompozit/metal yığınların delinmesinde kuvvetleri ve torku, talaş şekillerini, yüzey kalitesi ve geometrisini ve takım malzemesi ve takım aşınmasını, CFRP'nin delme mekanizmasını ayrıntılı olarak analiz etmişlerdir. Kourra vd. (2017) tarafından yapılan çalışmada kombinasyon halinde kullanılan CFRP ve Ti6Al4V iki malzemeyi araştırmak için X-ışını bilgisayarlı tomografi
(CT) ve görüntü işlemeyi birleştiren yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Jia vd. (2020-2) tarafından yapılan
çalışmada, adım çapları oranını kontrol ederek delaminasyon ve çapağı azaltabilecek yeni bir adımlı
matkap yapısı önerilmektedir. Xu vd. (2020) tarafından yapılan çalışma, CFRP/Ti6Al4V yığınlarının
MQL ile delinmesinde mekanizmaları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın sonuçları
MQL’nin yığınların işlenmesinde önemli bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Isbilir ve Ghassemieh
(2013) tarafından yapılan araştırmada, AlTiN kaplamalı tungsten karbür matkap ucu kullanılarak CFRP,
Ti6Al4V ve CFRP/Ti6Al4V yığın iş parçalarında delme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Xu ve El Mansori
(2016) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları matkap geometrik özelliklerinin CFRP/Ti delme çıktısı
üzerinde takım malzemesi bileşiminden daha önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Alonso vd.
(2019) tarafından yapılan çalışmada, oluk sayısı ve kademeli uç tasarımının etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Jia vd. (2020-1) tarafından yapılan çalışma, Ti/CFRP yığının delme kalitesini/doğruluğunu
iyileştirmek için yeni bir matkap yapısı sunmaktadır. Önerilen çoklu marj yapısının CFRP'nin matkap
çıkış hasarlarını azaltmada etkili olduğu kanıtlanmıştır. Al-wandi vd. (2017) tarafından yapılan çalışmada, tek yönlü CFRP laminatları bir destek plakası kullanmadan delerken özel elmas kaplı çift uçlu
açılı matkaplar daha iyi bir delik sağlamıştır. Boutrih vd. (2021) tarafından yapılan çalışmada kesme
sırasının arayüz delaminasyon sürecini önlemek için oldukça önemli olduğu bulunmuştur. Kumar ve
Gururaja (2017) tarafından yapılan çalışma, Ti/CFRP/Ti yığın laminatların delinmesi kriyojenik ortamda yapıldığında tork, hasar faktörü, çıkış çapak yüksekliği ve yüzey pürüzlülüğü değerlerinin azaldığını göstermiştir. Wei vd. (2016) tarafından yapılan çalışma CFRP/Ti alaşımının delinmesinde çok
yönlü matkap kullanımının delaminasyonu büyük ölçüde azaltabileceğini göstermiştir. Literatürde yapılan çalışmalardan CFRP/Ti6Al4V yığınlarını işleme konusundaki bilimsel ve endüstriyel uygulamalarına rehberlik etmek için akademik araştırmaların sürdürülmekte olduğu görülmektedir.
AMAÇ
CFRP/Ti6Al4V yığınların kaplamasız karbür matkaplarla delinebilirliğinin araştırıldığı bu işlenebilirlik
değerlendirme çalışmasında, yığını oluşturan CFRP bileşeninin hem delik girişinde hem de delik çıkışında oluşan delaminasyonun azaltılması için en düşük delik girişi ve en düşük delik çıkışı delaminasyon
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faktörünü aynı anda verecek optimum delme parametrelerini çok amaçlı optimizasyon yöntemiyle (Taguchi Metodu Temelli Gri İlişkisel Analiz Yöntemi) belirlemek amaçlanmıştır. Bu çalışmanın diğer bir
amacı ise her bir delme parametresinin delaminasyon faktörü üzerindeki etkisini belirlemektir.
KAPSAM
Bu deneysel çalışmada, CFRP/Ti6Al4V yığınların üç farklı geometrili kaplamalı karbür matkaplarla
delinmesinde CFRP’nin delik girişi ve çıkışında oluşan delaminasyonu minimize etmek için delme parametrelerinin optimal seviyeleri belirlenmiştir. Taguchi Metodu (TM) L27 ortogonal dizi deney tasarımında, hazırlanan CFRP/Ti6Al4V yığın üzerinde üç farklı kesme hızı ve üç farklı ilerleme miktarında
üç farklı geometriye sahip matkaplarla işlenebilirlik deneyleri gerçekleştirilmiştir. Aynı anda hem minimum delik girişi delaminasyon faktörü (Df_giriş) hem de minimum delik çıkışı delaminasyon faktörü
(Df_çıkış) elde etmek için Taguchi Metodu Temelli Gri İlişkisel Analiz (GİA) yöntemi ile çok amaçlı
optimizasyon işlemi yapılmıştır.
YÖNTEM
İşlenebilirlik deneyleri üç eksenli FALCO-VMC-550 CNC dik işleme merkezinde gerçekleştirilmiştir
(Şekil 1.a). İş parçası malzemesi olarak kullanılan CFRP/Ti6Al4V metalik yığın malzeme; 5 mm kalınlığındaki Ti6Al4V alaşımından (Kalite 5) ve %64 dokuma (twill) karbon elyaf ile %36 reçine içeriğine
sahip vakum infüzyon yöntemi ile 5 mm kalınlığında üretilen CFRP plakadan oluşmaktadır. Üretilen
CFRP plakalar ile temin edilen Ti6Al4V plakalar 200x100x5 mm boyutlarında kesilerek cıvatalı bağlantı ile yığın haline getirilmiştir (Şekil 1.b) (Ekici ve Motorcu, 2020). Delme prosesleri T1, T2 ve T3
deney kodlu kaplamalı karbür takımlarla boydan boya ve soğutma sıvısız olarak gerçekleştirilmiştir (Şekil 1.c). Her bir delik yeni bir matkap ile delinmiştir. Delme deneyleri, Ti alaşımı plaka üstte olacak
şekilde Ti6Al4VCFRP delme stratejisiyle gerçekleştirilmiştir (Şekil 1.d).

Şekil 1. Delme deneyleri a) CNC dik işleme merkezi, b) İş parçası, c) Kesici takım,
d) Delme stratejisi
Delme deneylerinde Guhring kesici takım firması tarafından imal edilmiş T1 (8524 6.000 RT 100 HF),
T2 (2475 6.000 RT 100 F) ve T3 (5514 6.000 Standart-RT 100 U) deney kodlu, 6.0 mm çapında, farklı
uç geometrilerine sahip kapmalı karbür matkaplar kullanılmıştır. T1 kodlu takım 140°’lik uç açılı, gövde
inceltmesi ≥Ø3.0 mm, hafifletilmiş (serbest) koni, ana kesme kenarı hafif iç bükey, matkap çevresinde
iki çıkıntılı kenara sahip nano-Si kaplamalı karbür matkaptır. T2 kodlu kesici takım 140°’lik uç açısına
ve matkap çevresinde iki çıkıntılı kenara sahiptir. Ana kesme kenarı iç bükey, gövde inceltmesi ≥Ø 5.0
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mm, hafifletilmiş (serbest) koni ve keskin ana kesme kenarları olan nanofire kaplamalı karbür bir matkaptır. T3 kodlu takım ise 140°’lik uç açılı, gövde inceltmesi ≥ Ø5.0 mm, kristal yüzey uç taşlama
yapılmış, çevresinde iki çıkıntılı kenara ve düz ana kesme kenar formuna sahip nanofire kaplamalı karbür matkaptır (Tablo 1). Delme deneyleri Tablo 1’de verilen işleme parametreleri ve seviyelerinde gerçekleştirilmiştir. İşlenebilirlik deneyleri sistematik bir yaklaşım sunması nedeniyle TM L27 ortogonal
dizi kullanılarak yapılmıştır (Ekici ve Motorcu, 2020).
Tablo 1. Kontrol faktörlerinin seviyeleri
Kontrol faktörleri

Birim

1. Seviye

2. Seviye

3.Seviye

Kesici takım geomet- risi, (Tg)

T1
(8524- T2
(2475- T3
(5514100HF)
100F)
RT100U)

Kesme hızı, (Vc)

m/dak

15

İlerleme miktarı, (f)

mm/dev 0.040

21

29

0.056

0.078

Delaminasyon oluşumları 1.3 Mgp. optik mikroskopla incelenmiş (Şekil 2.a) dinocapture yazılımı yardımıyla delik hasar ve nominal çapları ölçülmüştür (Şekil 2.b). Deney sırası gözetilerek her deliğin hem
giriş ve hem de çıkış bölgesinden maksimum deformasyonun gözlemlendiği bölgelerden 4’er adet delaminasyon ölçümü yapılmış ve bu ölçüm sonuçları daha sonra delaminasyon faktörüne dönüştürülmüştür. Deliğin çevresindeki hasarlı bölgedeki en büyük hasar çapının (Dmax) delik çapına (D) bölünmesiyle delaminasyon faktörü (Df) elde edilmiştir. TM temelli GİA yöntemiyle optimizasyonda delaminasyon faktörü değerlerinin aritmetik ortalaması kullanılmıştır.

a)

b)

Şekil 2. Delik girişi ve çıkışı delaminasyon faktörlerinin belirlenmesi. a) Optik mikroskop ile delaminasyon oluşumlarının incelenmesi, b) Delaminasyon ölçümü
CFRP/Ti6Al4V yığının delinmesinde CFRP bileşenindeki Df_giriş ve Df_çıkış üzerinde kontrol faktörlerinin etkilerini belirlemek için TM kullanılmış ve L27 ortogonal dizi olarak seçilmiştir. CFRP/Ti6Al4V
yığının delinmesinde CFRP bileşeni için Df_giriş ve Df_çıkış değerlerinin düşük olması gerektiğinden
Taguchi Metodu değerlendirmeleri “Daha düşük daha iyi” yaklaşımına göre yapılmıştır. CFRP/Ti6Al4V
yığının farklı uç geometrilerine sahip kapmalı karbür matkaplar ile delinmesinde CFRP’de oluşan
Df_giriş ve Df_çıkış’ın minimize edilmesi için çok kriterli bir karar verme tekniği olan Gri İlişkisel
Analiz (GİA)’in tüm adımları sırasıyla uygulanmıştır (Ekici ve Motorcu, 2020; Motorcu ve Bilge, 2017).
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BULGULAR
CFRP/Ti6Al4V yığının kaplamasız karbür helisel matkaplarla delinmesinde CFRP’nin delik giriş ve
çıkısında ölçülmüş Dmax değerleri (4 ölçümün ortalaması), Df_giriş ile Df_çıkış değerleri Tablo 3'te
sunulmuştur. CFRP/Ti6Al4V yığının delinmesinde elde edilen/hesaplanan Df değerleri delaminasyon
faktörünü değerlendirmek üzere Minitab programında çözümlenmiştir. CFRP’de ortalama Df_giriş=1.193 elde edilmiş iken ortalama Df_çıkış=1.395 delaminasyon faktörü elde edilmiştir.
CFRP/Ti6Al4V yığının delinmesinde delik çıkışındaki delaminasyon oluşumu yaklaşık %16.93 oranında daha büyük çıkmıştır (Tablo 3). Kesici takım geometrisine bağlı olarak delik hasar çapları değerlendirildiğinde delik giriş ve çıkışında en düşük delik hasar çapı sırasıyla T3, T2 ve T1 kodlu takımlarda
ölçülmüştür. CFRP'nin delinmesiyle ilgili araştırma bulgularının çoğunda gözlendiği üzere delik girişinde dışarıya doğru itme ve soyulma şeklinde delaminasyonlar oluşmuştur. Delaminasyon oluşumu
karbon fiberlerin kırılgan doğasından ve işleme parametresi ile takım geometrisinden kaynaklanmaktadır (Ekici ve Motorcu, 2020; Motorcu ve Bilge, 2017; Senthilkumar vd., 2018; Zitoune vd, 2016).
Kontrol faktörlerinin farklı seviyelerindeki ortalama Df_giriş ve Df_çıkış değerleri Tablo 4’te sunulmuştur. Bu tablodan da görüleceği üzere (“*”); Df_giriş için optimum seviyeler Tg3Vc2f1 (Tg= T3
takım, Vc= 21m/dak, f= 0.040 mm/dev) olarak belirlenmiştir. Df_giriş üzerinde en etkili parametreler
sırasıyla 1.135, 1.148 ve 1.186 olmak üzere kesici takım geometrisi, ilerleme miktarı ve kesme hızı
olarak tespit edilmiştir. Df_çıkış için kontrol faktörlerinin optimum seviyeleri Tg3Vc1f1 (Tg= T3 takım,
Vc= 15m/dak, f= 0.040mm/dev) olarak belirlenmiştir. Df_çıkış üzerinde en etkili parametreler sırasıyla
1.298, 1.312 ve 1.341 olmak üzere matkap ucu geometrisi, kesme hızı ve ilerleme miktarı olarak tespit
edilmiştir (Tablo 4).
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Tablo 3. CFRP kompozitin farklı kesici takım geometrisi ve delme parametrelerine bağlı olarak
delinmesinde delaminasyon faktörü için deney sonuçları ve Taguchi Metodu sonuçları
Tg

Vc

f

Dmax_giriş

D_giriş

Df_giriş

S/N

Df_giriş_TM

%Hata

Dmax_çıkış

D_çıkış

Df_çıkış

S/N

Df_çıkış_TM

%Hata

1

1

15

0.040

7.104

6.020

1.180

-1.44

1.207

2.29

7.842

6.024

1.302

-2.29

1.279

-1.77

2

1

15

0.056

7.924

6.053

1.309

-2.34

1.290

-1.45

8.706

6.430

1.354

-2.63

1.389

2.58

3

1

15

0.078

8.076

6.009

1.344

-2.57

1.337

-0.52

9.600

6.238

1.539

-3.74

1.526

-0.84

4

1

21

0.040

7.430

6.036

1.231

-1.81

1.220

-0.89

10.016

6.362

1.574

-3.94

1.612

2.41

5

1

21

0.056

7.626

6.180

1.234

-1.83

1.254

1.62

11.162

6.266

1.781

-5.02

1.744

-2.08

6

1

21

0.078

8.386

6.461

1.298

-2.27

1.290

-0.62

11.046

6.050

1.826

-5.23

1.825

-0.05

7

1

29

0.040

7.306

6.124

1.193

-1.54

1.178

-1.26

9.034

6.242

1.447

-3.21

1.432

-1.04

8

1

29

0.056

7.910

6.521

1.213

-1.68

1.212

-0.08

9.846

6.362

1.548

-3.79

1.550

0.13

9

1

29

0.078

7.660

6.172

1.241

-1.87

1.257

1.29

10.412

6.470

1.609

-4.13

1.622

0.81

10

2

15

0.040

6.692

6.156

1.087

-0.73

1.074

-1.20

7.440

6.028

1.234

-1.83

1.242

0.65

11

2

15

0.056

7.078

6.160

1.149

-1.21

1.167

1.57

7.572

6.034

1.255

-1.97

1.243

-0.96

12

2

15

0.078

7.652

6.161

1.242

-1.88

1.237

-0.40

7.870

5.994

1.313

-2.37

1.318

0.38

13

2

21

0.040

7.314

6.416

1.140

-1.14

1.144

0.35

8.248

6.000

1.375

-2.76

1.361

-1.02

14

2

21

0.056

7.500

6.203

1.209

-1.64

1.187

-1.82

8.264

6.042

1.368

-2.72

1.384

1.17

15

2

21

0.078

7.414

6.033

1.229

-1.79

1.247

1.46

8.440

6.010

1.404

-2.95

1.402

-0.14

16

2

29

0.040

6.940

6.019

1.153

-1.24

1.162

0.78

7.802

6.160

1.267

-2.05

1.273

0.47

17

2

29

0.056

7.216

6.003

1.202

-1.60

1.206

0.33

7.818

6.080

1.286

-2.18

1.282

-0.31

18

2

29

0.078

7.520

5.843

1.287

-2.19

1.275

-0.93

7.592

5.864

1.295

-2.24

1.292

-0.23

19

3

15

0.040

6.620

6.040

1.096

-0.80

1.082

-1.28

7.418

5.976

1.241

-1.88

1.256

1.21

20

3

15

0.056

6.818

6.002

1.136

-1.11

1.138

0.18

7.464

5.890

1.267

-2.06

1.245

-1.74

21

3

15

0.078

6.858

6.011

1.141

-1.15

1.154

1.14

7.784

5.996

1.298

-2.27

1.306

0.62

22

3

21

0.040

6.522

5.945

1.097

-0.80

1.104

0.64

7.016

5.868

1.196

-1.55

1.172

-2.01

23

3

21

0.056

6.656

6.002

1.109

-0.90

1.110

0.09

7.336

6.314

1.162

-1.30

1.183

1.81

24

3

21

0.078

6.542

5.815

1.125

-1.02

1.116

-0.80

6.674

5.626

1.186

-1.48

1.189

0.25

25

3

29

0.040

7.096

6.138

1.156

-1.26

1.162

0.52

8.860

6.164

1.437

-3.15

1.446

0.63

26

3

29

0.056

7.146

6.097

1.172

-1.38

1.169

-0.26

8.900

6.170

1.442

-3.18

1.444

0.14

27

3

29

0.078

6.992

5.890

1.187

-1.49

1.184

-0.25

8.402

5.792

1.451

-3.23

1.440

-0.76

En Büyük (Max)

8.386

6.522

1.344

-

1.337

2.29

11.162

1.337

1.826

-

1.825

2.58

En Küçük (Min)

6.522

5.814

1.087

-

1.074

0.08

6.674

1.074

1.162

-

1.172

0.05

Ortalama (Ave)

7.273

6.098

1.193

-

1.191

0.89

8.497

1.191

1.395

-

1.387

0.97

T1 (8524-100HF)

7.714

6.174

1.249

-

-

-

9.740

6.272

1.553

-

-

-

%

%13.34

-

%10.02

%25.50

-

%19.69

T2 (2475-100F)

7.258

6.110

1.189

-

-

-

7.894

6.024

1.311

-

-

-

%

%6.65

-

%4.69

%1.71

-

%1.0

T3 (5514-RT100U)

6.806

5.994

1.135

-

-

-

7.762

5.977

1.298

-

-

-

%

%0

-

%0

%0

-

%0
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Tablo 4. Df_giriş ve Df_çıkış için ortalama yanıt -Daha küçük daha iyi
Df_giriş için ortalama yanıt

Df_çıkış için ortalama yanıt

Seviye

Tg

Vc

f

Seviye

1

1.249

1.187

1.148* 1

2

1.189

1.186* 1.193

3

1.135* 1.2

Fark

0.114

Sıralama

1

Tg

Vc

f

1.553

1.312* 1.341*

2

1.311

1.43

1.385

1.233

3

1.298* 1.42

1.436

0.015

0.085

Fark

0.255

0.119

0.094

3

2

Sıralama

1

2

3

(*) Optimal seviye
Df_giriş ve Df_çıkış için ana etki grafikleri Şekil 3.a ve b’de verilmiştir. CFRP’nin farklı geometrili
matkaplarla delinmesinde delik girişi delaminasyon faktörü Df_giriş için kontrol faktörlerinin optimum
seviyeleri sırasıyla Tg= T3 takım, Vc= 21m/dak ve f= 0.040 mm/dev şeklindedir (Şekil 3.a). Df_çıkış
için ise optimum seviyeler; Tg= T3 takım, Vc= 15m/dak ve f= 0.040 mm/dev’dir (Şekil 3.b). T3 kodlu
matkapla CFRP kompozitin delik giriş ve çıkışında daha düşük delaminasyon faktörü elde edilmiştir.
CFRP’nin delinmesinde diğer takımlara kıyasla T3 kodlu takımla daha düşük Df_giriş ve Df_çıkış değerleri elde edilmesinin sebebi ise matkabın nanofire kaplama katmanına (karbon elyafların kesilmesine
karşın yüksek aşınma dayanımı) ve düz ana kesme kenar formuna sahip olmasına (Oldukça keskin bir
ana kesme kenarına sahip olması nedeniyle CFRP’nin kesilmesi sırasında karbon elyaflarının çekilmesi
ve delaminasyonu oluşmamakta, elyaflar kırılmamakta düzgün kesilmektedir. Kesme kenarı kristal yüzey uç taşlama işlemi görmüştür.) atfedilmiştir. Delaminasyon faktörü ilerleme miktarı ve kesme hızı
değerlerinin arttırılmasıyla artmıştır. Artan ilerleme miktarı ve kesme hızı değerlerinde itme kuvveti
sebebiyle tork arttığından delaminasyon oluşumu artmaktadır (Luo vd., 2018; Isbilir ve Ghassemieh,
2013). Bu çalışmanın sonuçları literatürde aynı yığınlar üzerinde yapılan deneysel araştırmaların sonuçlarına ters düşmemektedir.

a)

Df_giriş

b)

Df_çıkış

Şekil 3. Df_giriş ve Df_çıkış için ana etki grafikleri
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Df_giriş ve Df_çıkış için gerçekleştirilen Varyans Analizinin (ANOVA) sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. Df_giriş üzerinde en etkili kontrol faktörü kesici takım geometrisi olmuştur (%48.01). Kesici takım
geometrisini %26.39 ve %12.73 katkı oranları ile sırasıyla; ilerleme miktarı ve takım geometrisi-kesme
hızı (Tg*Vc) etkileşimi takip etmiştir (Tablo 5.a). Df_çıkış üzerinde en etkili kontrol faktörü %49.44
katkı oranı ile kesici takım geometrisi tespit edilmiştir. Kesici takım geometrisini %28.65’lik bir etki ile
takım geometrisi-kesme hızı (Tg*Vc) etkileşimi, %10.34 katkı oranı ile kesme hızı, %5.30 katkı oranı
ile ilerleme miktarı ve %4.64 katkı oranı ile kesici takım geometrisi-ilerleme miktarı (Tg*f) takip etmiştir (Tablo 4.b).
Tablo 5. Df_giriş ve Df_çıkış için ANOVA sonuçları
a) Df_giriş

a)

b) Df_çıkış

Kaynak

SD

KT

KO

F
Tablo

P

%
Katkı

Kaynak

SD

KT

KO

F
Tablo

P

%
Katkı

Tg

2

0.058561

0.02928

54.08

0.000*

48.01*

Tg

2

0.373051

0.186526

189.9

0.000*

49.44*

Vc

2

0.001163

0.000581

1.07

0.386

0.95

Vc

2

0.078024

0.039012

39.72

0.000*

10.34*

f

2

0.032197

0.016098

29.73

0.000*

26.39*

f

2

0.040026

0.020013

20.38

0.001*

5.30*

Tg*Vc

4

0.015524

0.003881

7.17

0.009*

12.73*

Tg*Vc

4

0.216153

0.054038

55.02

0.000*

28.65*

Tg*f

4

0.006465

0.001616

2.99

0.088

5.30

Tg*f

4

0.035019

0.008755

8.91

0.005*

4.64*

Vc*f

4

0.003745

0.000936

1.73

0.236

3.07

Vc*f

4

0.004367

0.001092

1.11

0.415

0.58

Artık
Hata

8

0.004331

0.000541

3.55

Artık Hata

8

0.007858

0.000982

26

0.121985

100.00

Toplam

26

0.754498

Toplam

S=0.02327, R =%96.4, R (ayarlı)=%88.5
2

2

S=0.03134,

R2=%99.0,

1.04

100.00

R2(ayarlı)=%96.6

(*) Anlamlı etkisi olan parametre (P<0.05). SD: Serbestlik derecesi, KT: Kareler toplamı, KO: Kareler ortalaması, P: Anlamlılık

Kalite özelliklerini incelemek için doğrulama deneyleri yapılmıştır. Df_giriş ve Df_çıkış için optimal
tahminsel delaminasyon faktörleri Df_giriş_opt, Df_çıkış_opt sırasıyla 1.092 ve 1.177 olarak hesaplanmıştır. Df_giriş ve Df_çıkış için güven aralıkları; CI_Df_giriş, CI_Df_çıkış sırasıyla 0.0288 ve 0.0406
olarak hesaplanmıştır. Buna göre; %95 güven seviyesinde farklı geometrili karbür matkaplarla delmede
Df_giriş için doğrulama deneylerinin 1.092±0.0288, Df_çıkış için ise 1.177±0.0406 olması gerekmektedir. Df_giriş için Tg3Vc2f1 olarak belirlenen optimum seviyeler Tablo 3’teki 22 nolu deneyin kontrol
faktörü seviyeleri ile aynıdır. 22 nolu deneyde Df_giriş=1.097’dir. TM ile Df_giriş=1.104 olarak hesaplanmıştır (Tablo 6.a). Delme parametrelerinin optimum seviyesinde elde edilmiş Df_giriş değeri
CI_Df_giriş’in de hesaba katılmasıyla elde edilen alt ve üst sınır Df değerleri içerisinde kalmıştır. Dolayısıyla, Df_giriş için sistem optimizasyonu %95 güven seviyesinde TM kullanılarak sağlanmıştır.
CFRP’nin delik girişinde ortalama 1.191 delaminasyon faktörü değerleri elde edilebilmektedir. Bu çalışmada belirlenen optimum delme parametreleri seviyeleri ile delmede Df_giriş=1.104 elde edilerek
delaminasyon oluşumu %7.88 azaltılmıştır. Df_çıkış için Tg3Vc1f1 olarak belirlenen optimum seviyeler Tablo 3’teki 19 nolu deneyin parametre seviyeleri ile aynıdır. 19 nolu deneyin yapılmasıyla Df_çıkış=1.241 olarak elde edilmiştir. TM ile Df_çıkış=1.256 hesaplanmıştır (Tablo 6.b). CFRP’nin delik
çıkışında ortalama 1.387 değerinde Df_çıkış elde edilebilmektedir. Bu çalışmada belirlenen optimum
delme parametre seviyeleri ile delmede Df_çıkış=1.256 elde edilerek delaminasyon oluşumu %10.43
azaltılmıştır (Tablo 6.b).
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Tablo 6. Df_giriş ve Df_çıkış için doğrulama deneylerinin sonuçları
Df_giriş

a)

Df_çıkış

b)

Doğrulama Deneyi

Doğrulama Deneyi

Optimum Df
Deneysel

Tahminsel

Optimum Df

Fark

Deneysel

Tahmin-

Fark

sel
Seviye (22 nolu deney)

Tg3Vc2f1

Tg3Vc2f1

-

Seviye (19 nolu deney)

Tg3Vc1f1

Tg3Vc1f1

-

Df_giriş

1.097

1.104

0.007

Df_çıkış

1.241

1.256

0.01
5

Df_giriş için S/N oranı (dB)

-0.80

-0.856

0.056

Df_çıkış için S/N oranı (dB)

-1.88

-1.95

0.07

CFRP/Ti6Al4V yığınının delinmesinde minimum Df_giriş ve Df_çıkış için delme parametrelerinin optimum seviyeleri GİA’nın gerekli hesaplamaları yapılarak Tablo 7’de sunulmuştur. Tablo 7'den görüldüğü üzere, 10 nolu deneyin delme şartlarında; Tg2Vc1f1 (Tg= T2 (2475-100F), Vc= 15 m/dak, f=
0.040 mm/dev) delik giriş ve çıkışlarında delaminasyon oluşumları azalacaktır.
Tablo 7. GİA ile hesaplanan gri ilişkisel dereceler (GİD) ve sıralama.
Deney
No

Kontrol faktörü
seviyeleri

Gri ilişkisel
derece

GİA'ya
göre en
iyi sıralama

Deney
No

Tg

Vc

f

1

1

15

0.040

0.615

11

2

1

15

0.056

0.485

3

1

15

0.078

4

1

21

5

1

6

Kontrol faktörü seviyeleri

Gri ilişkisel derece

GİA'ya
göre en iyi
sıralama

Tg

Vc

f

15

2

21

0.078

0.508

20

21

16

2

29

0.040

0.681

9

0.393

25

17

2

29

0.056

0.599

12

0.040

0.442

23

18

2

29

0.078

0.531

17

21

0.056

0.389

26

19

3

15

0.040

0.876

4

1

21

0.078

0.342

27

20

3

15

0.056

0.717

6

7

1

29

0.040

0.524

19

21

3

15

0.078

0.685

8

8

1

29

0.056

0.466

22

22

3

21

0.040

0.910

2

9

1

29

0.078

0.424

24

23

3

21

0.056

0.893

3

10

2

15

0.040

0.932

1

24

3

21

0.078

0.815

5

11

2

15

0.056

0.698

7

25

3

29

0.040

0.581

13

12

2

15

0.078

0.547

15

26

3

29

0.056

0.553

14

13

2

21

0.040

0.642

10

27

3

29

0.078

0.529

18

14

2

21

0.056

0.543

16

Tablo 8’de GİD için ANOVA’nın sonuçları sunulmuştur. Df_giriş ve Df_çıkış üzerinde en etkili kontrol
faktörü %48.34 etki ile kesici takım geometrisi olmuştur. Kesici takım geometrisini sırasıyla %21.21,
%15.86, %8.61 ve %3.82 katkı oranları ile matkap ucu geometrisi-kesme hızı etkileşimi, ilerleme miktarı, kesme hızı ve kesme hızı-ilerleme miktarı etkileşimi takip etmiştir. Takım geometrisi-ilerleme miktarı etkileşimi istatistiki olarak anlamlı bir etki oluşturamamıştır (Tablo 8).
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Tablo 8. GİD için ANOVA sonuçları
Kaynak

SD

KT

KO

F Değeri

P

% Katkı

Tg

2

0.35133

0.175665

259.51

0.000*

48.34*

Vc

2

0.062575

0.031288

46.22

0.000*

8.61*

f

2

0.115251

0.057626

85.13

0.000*

15.86*

Tg*Vc

4

0.154145

0.038536

56.93

0.000*

21.21*

Tg*f

4

0.010281

0.00257

3.8

0.051

1.41

Vc*f

4

0.027759

0.00694

10.25

0.003*

3.82*

Hata

8

0.005415

0.000677

Toplam

26

0.726756

0.75
100.00

S=0.02602, R2=%99.3, R2(Ayarlı)=%97.6 *İstatistiki anlamlı etkisi olan parametre(p<0.05)

GİD için yanıt tablosu Tablo 9'da verilmiştir. Yüksek GİD değeri kontrol faktörlerinin en uygun seviyesini gösterir. Tablo 9’dan, delme parametrelerinin en uygun seviyeleri; Tg3Vc1f1 (Tg:T3 (5514RT100U), Vc:15 m/dak ve f:0.040 mm/dev) ile CFRP/Ti6Al4V yığınlar kaplamalı karbür helisel matkaplarla delindiğinde CFRP’nin delik giriş ve çıkışında minimum delaminasyon oluşacaktır. Kontrol
faktörlerinin etki sıralaması incelendiğinde; GİD üzerinde istatistiki olarak anlamlı etkisi olan faktörler
ANOVA sonuçlarını destekler şekilde matkap ucu geometrisi, ilerleme ve kesme hızı olmuştur (Şekil
4). T3 (5514-RT100U) kodlu kaplamalı karbür matkaplar ile en düşük kesme hızı ve en düşük ilerleme
miktarlarında delik delme işlemi yapıldığında GİD değerleri artmaktadır.

Şekil 4. GİD ortalaması için ana etkiler grafiği
SONUÇ
CFRP/Ti6Al4V yığının farklı geometrili kaplamalı karbür helisel matkaplarla delinmesinde delik girişi
ve çıkışı delaminasyon faktörleri üzerinde kontrol faktörlerinin (kesici takım geometrisi-Tg, kesme hızıVc ve ilerleme miktarı-f) etkilerinin belirlendiği ve en uygun seviyelerinin belirlendiği bu çalışmada
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
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1. Delik girişi bölgesinde 6.522-8.396 mm aralığında delik hasar çapı elde edilmiş iken delik çıkış yüzeylerinde 6.674-11.162 mm aralığında delik hasar çapı elde edilmiştir.
2. CFRP/Ti6Al4V yığının delinmesinde delik çıkışındaki delaminasyon oluşumu yaklaşık %16.93 oranında daha büyük çıkmıştır.
3. Kesici takım geometrisine bağlı olarak delik hasar çapları değerlendirildiğinde delik girişi ve çıkışında en düşük delik hasar çapı değerleri sırasıyla T3 (5514-RT100U), T2 (2475-100F) ve T1 (8524100HF) kodlu takımlarda ölçülmüştür.
4. Kesme hızı ve ilerleme miktarı değerlerinin arttırılmasıyla delaminasyon oluşumu artmıştır.
5. CFRP/Ti6Al4V metalik yığınlar T3 kodlu matkaplarla 15 m/dak kesme hızı, 0.040 mm/dev ilerleme
miktarında delindiğinde delik giriş ve çıkışında delaminasyon oluşumu en az olmuştur.
6. Delme parametrelerin delik girişi ve çıkışı delaminasyon faktörü üzerinde etkileri %48.34, %21.21,
%15.86, %8.61 ve %3.82 katkı oranları ile sırasıyla kesici takım geometrisi, kesici takım geometrisikesme hızı etkileşimi, ilerleme miktarı, kesme hızı ve kesme hızı-ilerleme miktarı etkileşimi şeklinde
olmuştur.
7. TM temelli GİA yöntemi ile delik giriş ve çıkışında oluşan delaminasyonların en aza indirilmesi için
delme parametrelerinin etkileri ve optimum değerleri %99.3 gibi yüksek bir oranda belirlenmiştir.
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CARALL KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ELYAF YÖNELİMİ VE DELME
PARAMETRELERİNİN DELAMİNASYONA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ergün EKİCİ, Ali Riza MOTORCU
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çanakkale / Türkiye
Öz: Kompozit-metal yığınlarının delinmesi konusunda önemli miktarda araştırma yapılırken, havacılık
yapılarında kullanılan fiber metal laminatların (FML'ler) işlenebilirliği konusunda sınırlı çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada tek yönlü ve dokuma elyaf olmak üzere iki farklı yönelimli karbon takviyeli alüminyum laminat (CARALL) kompozitin delinmesinde, işleme parametrelerinin delik giriş delaminasyon hasarı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Karbon elyaf takviyeli polimer kompozitlerin delinmesinde
gelişmiş geometri özelliklerine sahip birçok özel matkap ucu önerilmiş olsa da delme performansı, takım
maliyeti ve ayrıca alternatif takım geometrilerinin getirdiği bazı sınırlamalar nedeniyle, deneylerde 6
mm çapında 118° uç ve 30° helis açısına sahip kaplamasız karbür geleneksel standart matkap tercih
edilmiştir. Kuru delme şartlarında gerçekleştirilen deneyler üç farklı kesme hızı (65, 78 ve 100 m/dak)
ve ilerleme miktarında (0.06, 0.078 ve 0.1 mm/dev) gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonrasında delme parametreleri ve elyaf yöneliminin delaminasyon hasarına etkilerinin belirlenmesi amacıyla %95 güven
seviyesinde varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Tek yönlü elyaf kullanılarak üretilen CARALL2’de delaminasyon hasarının daha yüksek olduğu görülmüştür. İlerleme miktarının artışına paralel bir
şekilde delaminasyonun arttığı, kesme hızına bağlı belirgin ve lineer bir ilişki görülmemiştir. ANOVA
sonuçlarına göre delaminasyon hasarı üzerinde en etkili parametre % 35.47 katkı oranı ile elyaf yönelimi
olmuştur. Elyaf yönelimini %25.07 ve %22.27 katkı oranları ile sırasıyla ilerleme miktarı ve elyaf yönelimi-ilerleme etkileşimi takip etmiştir. Kesme hızının %4.67 katkı oranı ile belirgin bir etkisinin olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: CARALL, Delaminasyon hasarı, Elyaf yönelimi, Delik delme
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Elyaf takviyeli kompozitler uçak havacılık, otomobil ve sivil yapılar gibi birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda elyaf takviyeli kompozit malzemeler ailesine FML olarak adlandırılan
ve elyaf katmanlar ile metalin bağlanmasından meydana gelen karma bir yapı katılmıştır (Vogelesang
vd., 2000). FML ailesinin ticarileştirilmiş en iyi bilinen örnekleri, aramid elyaflara sahip aramid takviyeli alüminyum laminatlar (ARALL) ve cam elyaflara sahip cam elyaf alüminyum takviyeli epoksidir
(GLARE) (Vlot vd., 2001). Karbon elyaflara sahip karbon takviyeli alüminyum laminat (CARALL)
malzemeler üzerine araştırmalar devam etmektedir (Bellini vd., 2019-1; Bellini vd., 2019-2). Uçak yapısal parçalarının montajı, çok sayıda delik delmeyi gerektiren bağlantı elemanları ve perçinli cıvatalar
kullanılarak gerçekleştirilir. Gerekli delik sayısı bir jet avcı uçağında 300.000 delikten ticari uçakta 1.53 milyon deliğe kadar değişebilir (Mouritz A., 2012). karbon elyaf takviyeli polimerlerin (CFRP) delinmesine, metal bazlı malzemeleri delerken meydana gelmeyen kesilmemiş lifler, delaminasyon, delik
yüzey hasarı ve elyaf takviyeli polimer (FRP) ayrışma gibi belirli kusurlar eşlik eder (Stone, R., Krishnamurthy, K., 1996; Hrechuk vd., 2018). Laminatın hem girişinde hem de çıkışında meydana gelebilecek kusurlardan biri de delaminasyondur ve genellikle giriş yüzeyinde sıyrılma (peel-up) ve çıkış yüzeyinde dışarı itme (push-out) olarak ifade edilir (Girot vd., 2017; Kavad vd., 2014). Bu tür kusurlara sahip
FRP bileşenlerinin ek yerleri, doğası gereği kesilmemiş liflerin bükülmesinden kaynaklanan parçalar
arasında boşluklara sahipken, kusurları olmayan parçalar birbirine sıkıca oturur. Boşluklar, uçak kullanımı sırasında eklemlerin gevşemesine neden olur ve havacılık endüstrisinde güvenlik nedeniyle kabul
edilemez (Herechuck vd., 2018). Literatürde CFRP kompozitlerin delinmesinde delaminasyon hasarının
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azaltılması üzerine kesme parametreleri, farklı kaplama özellikleri ve takım geometrisi bakımından yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. FML delinmesi üzerine ise literatürde; Giasin vd. (2015),
GLARE’nin 6 mm çapında TiAlN kaplı karbür matkaplarla delinmesinde itme kuvveti, tork, yüzey pürüzlülüğünü, delik giriş ve çıkış delaminasyonunu araştırmışlardır. Delik giriş ve çıkış tarafındaki hasarın, ilerleme miktarı ve devir sayısı ile arttığını ve düşük ilerleme ve düşük ile orta devir sayısıyla delme
sırasında iyi delik kalitesi elde edildiğini belirtmişlerdir. Pawar vd. (2015), GLARE’nin delinmesinde
takım geometrisi ve kesme parametrelerinin delik kalitesi üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Park vd.
(2018), GLARE’in delinmesinde delme parametrelerinin yanı sıra takım malzeme (HSS ve karbür) özelliklerinin delik kalitesi ve delaminasyon hasarı üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Thirukumaran vd.
(2018), GLARE’nin delinmesinde kesme kenar genişliğinin delaminasyon üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Motorcu vd. (2020), GLARE’nin delinmesinde takım geometrisi ve delme parametrelerinin
delaminasyon hasarı üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Ekici vd. (2020), CARALL’ın delinmesinde
takım geometrisi ve delme parametrelerinin itme kuvveti üzerindeki etkisini değerlendirmişlerdir. Ekici
vd. (2021), çalışmalarında takım geometrisi ve delme parametrelerine bağlı olarak CARALL’ın delinmesinde itme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü ve delaminasyon hasarı üzerindeki etkilerini Gri İlişkisel Analiz (GİA) ve Temel Bileşenler Analizi (TBA) yardımıyla incelemişlerdir.
AMAÇ
Literatür değerlendirildiğinde CFRP delinmesinde delaminasyon hasarı üzerine ciddi çalışmaların yapıldığı, FML ailesinden GLARE üzerinde kısıtlı olsa da araştırmaların gerçekleştirildiği görülmüştür.
Fakat FML ailesinin yeni üyesi CARALL’ın delinmesi üzerine araştırmaların eksik olduğu görülmektedir. Bu çalışma ile farklı elyaf yönelimli CARALL kompozitlerin delinmesinde oluşan delik giriş delaminasyon hasarı delme parametrelerine bağlı olarak araştırılmıştır.
YÖNTEM
CARALL malzemeler sırasıyla üst üste dizilen CFRP kompozit ve metal katmanlarından meydana gelmiştir. Her bir CFRP katmanı üç kat karbon elyaftan oluşmaktadır. Deneylerde iki farklı elyaf yönelimi
kullanılmış ve kullanılan karbon elyaf özelliklerine (dokuma veya tek yönlü) göre FML’ler CARALL1 ve CARALL-2 olarak kodlanmıştır. Bunlardan ilki 245 gr/m2 dokuma (Twill) karbon elyaf kullanılan
CFRP katmanlarından oluşan CARALL-1. İkincisi ise 300 gr/m2 tek yönlü (UD) karbon elyaf kullanılan
CFRP katmanlarından oluşan CARALL-2 numunesidir. Metal olarak 0.5 mm kalınlığında 5754 alüminyum alaşımı kullanılmıştır. CARALL-1 numune; her bir CFRP katmanı üç kat karbon elyaf (245 gr/m2
twill dokuma) ve reçineden meydana gelen ve her bir CFRP katmanı arasında 0.5 mm kalınlığında alüminyum 5754 alaşımı bulunan toplamda 4 CFRP ve 3 Al katmanından oluşan yapıdır (Şekil 1.a,c).

a)

b)

c)
Şekil 1. Fiber metal numuneler a) CARALL-1, b) CARALL-2 ve c) Yan görünüş
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CARALL-2 numune ise; her bir CFRP katmanı 0°/90°/0° yönelime sahip üç kat karbon elyaf (tek yönlü
300 gr/m2) ve reçineden oluşan ve her bir CFRP katmanı arasında 0.5 mm kalınlığında alüminyum 5754
alaşımı bulunan, toplamda 4 CFRP ve 3 Al katmanından oluşan yapıdır (Şekil 1.b,c). Karbon elyaf Al
ara yüzey özelliklerinin geliştirilmesi için Al plakalar 400 mesh zımpara ile zımparalanmış ve sülfürik
asit anotlama (Ekici vd., 2021) işlemine tabi tutulmuştur. CARALL-1 ve CARALL-2 numuneler Şekil
1.c’de görüldüğü gibi toplamda dört karbon elyaf katmanı ve 3 Al katmanından hazırlanmış ve 15 tonluk
pres kuvveti altında 125 C° sıcaklıkta 1 saat kürlenmiştir.
Delme deneyleri Johnford VMC 850 marka dik işleme merkezinde kuru delme şartlarında gerçekleştirilmiştir. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde karbon elyaf takviyeli polimer kompozitlerin delinmesinde gelişmiş geometri özelliklerine sahip birçok özel matkap ucu önerilmiş olsa da delme performansı, takım
maliyeti ve ayrıca alternatif takım geometrilerinin getirdiği bazı sınırlamalar nedeniyle geleneksel standart matkaplar, hala endüstriyel anlamda tercih edilmektedir. Bu nedenle çalışmada 6 mm çapında 118°
uç ve 30° helis açısında toplam boyu 66 mm kaplamasız karbür matkap tercih edilmiştir. İşleme parametrelerinin etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla çalışmada üç farklı kesme hızı (65, 78 ve 100 m/dak)
ve üç farklı ilerleme miktarı (0.06, 0.078 ve 0.1 mm/dev) esas alınmıştır. Delme deneyleri sonrası delaminasyon ölçümleri Dino-lite optik mikroskop yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Hasar ölçümlerinde, geleneksel delaminasyon boyut ölçümü esas alınmış maksimum hasar çapının (Dmax) delinmiş delik çapına
(D) oranı şeklinde belirlenmiştir.
BULGULAR
Delaminasyon faktörünün değerlendirilmesi
Giriş delaminasyonu malzemeyi matkabın spiraline çeken, üst katmanların dışarı çekilmesine ve dolayısıyla katmanlar arasındaki bağların kopmasına neden olan kesme kuvvetinin bir sonucu olarak gerçekleşir (Liu vd., 2012). Geleneksel matkap geometrisinde, çizgisel kenarın delme sürecine başlamasıyla birlikte ana kesme kenarı çevresel kuvvetin etkisiyle ilk CFRP katmanını büyük bir kuvvetle kesmeye çalışır. Matkap ucu dönerken, CFRP'nin elyaf yönü (φ) de 0° ile 180° arasında değişir. CFRP'yi
işlerken talaş oluşumu büyük ölçüde elyaf yönüne bağlıdır ve elyaf yönü değiştikçe, kesme işleminin
türü ve talaş oluşumu önemli ölçüde değişir. Deneysel olarak ölçülen kuvvetler ve işleme gerilmeleri,
elyaf yönü ile değişir (Ramulu vd., 2003). Literatürde birçok araştırmacı, kesme yönünün işlenmiş yüzey
kalitesi üzerindeki etkisini açıklamak için bağımsız bir değişken olarak elyaf kesme açısını (kesme hızı
ile elyaf yönü arasındaki açıyı, (θ)) kullanmıştır. CFRP delme için, ana kesici kenarın farklı elyaf yönleri
etkileşimi nedeniyle kesme mekanizmaları çok karmaşıktır. Lifler ve kesici kenar arasındaki etkileşim
ve oluşan talaş tipleri Şekil 1'de şematik olarak gösterildiği gibi 4 farklı koşulda sınıflandırılabilir (Bonnet vd., 2015). İlk olarak θ=0° için tip 1 talaş oluşumu söz konusudur. Kesme mekanizması elyaf matris
ara yüzey boyunca kırılma şeklinde gerçekleşir. İşlenmiş yüzey boyunca bitişik elyaf katmanlarının ayrılmasına neden olabilir. θ=45° için tip 2 talaş oluşumu elyaf ekseni boyunca sıkıştırmanın nedeniyle
oluşan mikro kırılma ve elyaf yönü boyunca ara yüzey kesimi oluşur. θ=90° için tip 3 talaş oluşumu
elyaflara dik olarak gerçekleşen sıkıştırma kaynaklı kırılma ve elyaf matris ara yüzey boyunca tabaklar
arası kesme kırıkları oluşur. θ=135° için tip 4 talaş oluşumu tip 3 kesmeye benzemekle birlikte elyaf
ekseni boyunca aralıklı kırılma görülebilir (Ramulu vd., 2003).
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θ=0°

θ=45°

Tip-1

Tip-2

a)

b)

θ=90°

Tip-3

θ=135°

Tip-4

c)

d)
Şekil 2. CFRP’nin delinmesinde elyaf kesme açısı (θ) ve oluşan talaş tipleri , a)θ=0°, b)θ=45°,
c)θ=90° ve d) θ=135° (Ramulu vd., 2003)

Elyaf yönelimi ve işleme parametrelerine bağlı olarak dokuma karbon elyaf kullanılan CARALL-1 malzemenin Df değerleri 1-1.1 aralığında değişirken tek yönlü karbon elyafın kullanıldığı CARALL-2 için
1-1.5 aralığında ve CARALL-1’ e kıyasla çok daha yüksek olduğu Şekil 3’te görülmektedir.
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Delaminasyon faktörü (Df)

CARALL-1 (Dokuma)

CARALL-2 (Tek yönlü)

1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0.06 0.078

0.1

0.06 0.078

0.1

0.06 0.078

0.1

65
78
100
İlerleme miktarı (mm/dev) - Kesme hızı (m/dak)

Şekil 3. Delme parametreleri ve elyaf yönelimine bağlı Df grafiği
Matkap ucunun ana kesme kenarı kendisine dik yönde uzanan elyaf demetini kesmeye çalışırken matkap
ucu helisel kanalların eğimi boyunca eksenel yönde üretilen soyma kuvveti, yığınları kesilmemiş kısımlardan ayırmaya çalışır. Elyaf yönelimine bağlı olarak elyaf kesme açıları Şekil 4’te sunulmuştur.

Takım dönüş yönü

Takım dönüş yönü

θ=90°

θ=90°
θ=135°

θ=45°

Elyaf yönelimi

θ =45°

θ=135°

θ=90°

a)

θ =90°

θ=90°

θ= 0°

b)

Elyaf yönelimi

Şekil 4. Delik girişinin üst görünüşü ve elyaf kesme açıları. a) CARALL-1 ve b) CARALL-2
Delme sürecinde elyaf yönelimine bağlı olarak kesme ve soyulma etkileri sürekli olarak devam ederek
delik giriş çevresi etrafında bir delaminasyon bölgesi oluşturur. Delme işleminde matkap döndükçe açı
sürekli olarak delik çevresinde 0°- 180° arasında değişir. Tek yönlü elyaflar için (CARALL-2) kesme
işleminde elyaf kesme açısı θ=90°’den tip 3 talaş oluşumu kesme ile başlayarak 0°’ye doğru soyulma
eğiliminde tip 1 ile devam eder (Şekil 4.b). Benzer şekilde 0°’den sonra kesme süreci 90°’ye doğru
kesme eğilimine döner. 0°’lik elyaf yöneliminde, elyafların diğer yönelimlerine kıyasla tabakalara ayrılmasının daha kolay olduğu gözlemlenebilir. Bu durum “elyaf matris ayrılması delaminasyon” olarak
adlandırılır (Ramulu vd., 2003). Dokuma elyaf diziliminde (CARALL-1) kesme işlemi 90°’lik açılarda
sürekli olarak gerçekleşir (Şekil 4.a). Dokuma elyaf delinmesinde birbirine dik yönde dizilen elyaf katmanında bir doğrultu soyulma diğeri ise kesme sürecinde olacağından soyulma yönündeki elyaflar sürekli olarak baskılanır, elyaf kesme açısı 0° olmaz ve hasar bölgesi azalır. Literatürde dokuma elyafların,
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tek yönlü CFRP laminatlara göre delaminasyona karşı daha dirençli olduğu ve bu nedenle, tek yönlü
CFRP laminatların üretimi sonrasında, delme işlemlerinde delaminasyon olasılığını azaltmak için genellikle laminatların üstünde ve altında kumaş dokuma CFRP'ler kullanıldığı bildirilmiştir (Karpat vd.,
2012). CARALL-1 kodlu malzemede delme şartlarına bağlı olarak Df’de belirgin bir değişim gözlenmemiştir. Fakat CARALL-2 malzemenin artan ilerleme miktarının Df üzerinde ciddi etkili olduğu görülmektedir. Artan ilerleme miktarının CFRP’nin giriş delaminasyonu üzerindeki etkisi literatür ile paralellik göstermiştir (Krisnaraj vd., 2012; Abrao vd., 2008). İş mili hızının çok az etkisi olduğundan,
delme işleminin kesme kuvvetleri esas olarak matkap geometrisi, malzeme özelliği ve ilerleme hızı tarafından belirlenir (Liu vd., 2019).
Varyans analizi (ANOVA)
Elyaf yönelimi ve delme parametrelerinin delaminasyon hasarı üzerindeki etki oranları ve sıralamalarını
belirlemek amacıyla varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. %95 güven seviyesinde delaminasyon
üzerinde anlamlı faktörleri belirlemek amacıyla yapılan ANOVA sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Varyans analizi (ANOVA) sonuçları
Faktörler
SD
KT
KO
F
P
YK
1
0.110226 0.110226
24.51
0.008*
35.47
EY
2
0.014520 0.007260
1.61
0.306
4.67
Vc
2
0.077848 0.038924
8.65
0.035*
25.05
f
2
0.005099 0.002550
0.57
0.607
1.64
EY*Vc
2
0.069193 0.034597
7.69
0.043*
22.27
EY*f
4
0.015875 0.003969
0.88
0.547
5.11
Vc*f
4
0.017992 0.004498
5.79
Artık Hata
17
0.310753
100.000
Toplam
R2 = %94.2, Düzeltilmiş R2 = 75.4, *Anlamlı katkı sağlayan faktör, SD: Serbestlik
Derecesi, KT: Kareler Toplamı, KO: Kareler Ortalaması, P: P değeri, YK: Yüzde
Katkı
Elyaf yönelimi, ilerleme miktarı ve elyaf yönelimi-ilerleme etkileşiminin delaminasyon hasarı üzerinde
(P<0.05) anlamlı olduğu görülmüştür. ANOVA sonuçlarına göre delaminasyon hasarı üzerinde en etkili
parametre %35.47 katkı oranı ile elyaf yönelimi olmuştur. Onu %25.07 ve %22.27 katkı oranları ile
ilerleme miktarı ve elyaf yönelimi-ilerleme etkileşimi takip etmiştir.
SONUÇ
CARALL kompozitlerin delme parametreleri ve elyaf yönelimine bağlı olarak delinmesi sonrasında;
dokuma kumaş kullanılan CARALL-1 malzemenin Df değerleri 1-1.1 aralığında değişirken CARALL2 için 1-1.5 aralığında çok daha yüksek olduğu görülmüştür. İlerleme miktarındaki artışla Df’de belirgin
bir artış gözlenmişken kesme hızının belirgin ve lineer bir etkisi olmamıştır. Delaminasyon hasarı üzerinde en etkili parametre %35.47 katkı oranı ile elyaf yönelimi olmuştur. Onu %25.07 ve %22.27 katkı
oranları ile ilerleme miktarı ve elyaf yönelimi-ilerleme etkileşimi takip etmiştir. Delaminasyon hasarının
azaltılması için düşük ilerleme ve yüksek kesme hızının kullanımı ve elyaf diziliminde en üst katta dokuma kumaşın tercih edilmesi önerilmektedir.
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Öz: Çalışan sağlık ve güvenliğini tehdit eden risk etmenlerinin gelişen endüstri ile paralel olarak artması
nedeniyle İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) daha karmaşık ve önemli olamaya başlamıştır. Böylelikle iş
yerlerinde mevcut olan risklerin tanımlanarak değerlendirilmesi neticesinde kaza oluşumlarının ortadan
kaldırılarak güvenli iş yerlerinin oluşturulması zorlaşmaktadır. Ayrıca artan risk çeşitliliği İSG’yi daha
multidisipliner alan haline dönüştürmüştür. Bu nedenle iş yerlerinde güvenliğin sağlanabilmesi için proaktif yaklaşım sergilenmesi büyük bir önem kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda İSG alanında yetişmiş, eğitimli ve geniş bilgi yelpazesine sahip profesyonellere ihtiyaç artmıştır. İnsan uzman yetiştirmenin maliyetli ve zaman alan bir süreç olması, insan uzmana sürekli erişmenin mümkün olmaması ve
insanın kişisel özelliklerinden kaynaklı hatalar nedeniyle endüstrinin ihtiyaç duyduğu profesyonel İSG
uzmanı bulmakta zorlanılmaktadır. Bundan dolayı İSG uzmanın sayısının ve eğitim seviyesinin yetersiz
kalması nedeniyle yapay zekâ (YZ) ve uzman sistemler (US) kullanılması önem kazanmaya başlanmıştır. Bu çalışma ile İSG alanında geliştirilen YZ ve US modelleri incelenerek yeni yapılacak çalışmalara
katkı sağlaması maksadıyla literatürde yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde özellikle risk değerlendirmesi konusunda yapılan çalışmaların kazaların
oluşmasını önlemede büyük oranda başarılı olduğu görülmüştür. Geliştirilen modeller ile insan uzmanları taklit ederek acemi bir kişinin bile rahatlıkla karar vermesine destek veren US ve YZ uygulamalarının yoğun olarak kullanıldığı ve geliştirilmeye devam edildiği görülmüştür. Sonuç olarak gelecekte kazaların analizinde ve risk değerlendirilmesi yapılmasında YZ ve US kullanımının artması beklenmektedir. Karar destek sistemleri ve analiz programları olarak geliştirilecek modellerin İSG profesyonellerinin
kazaları doğru analiz etmesi ve risklerin doğru olarak değerlendirilmesini sağlayarak proaktif tutumla
güvenli iş yerleri oluşturulması sağlanması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, İş Güvenliği, Yapay Zekâ, Uzman Sistemler, Risk Değerlendirmesi
Giriş VE Kuramsal Çerçeve
Endüstrinin ulaştığı seviye ve iş ile ilgili artan tehlike çeşitliliği nedeniyle çalışan sağlığı ve güvenliğini
tehdit eden risklerin tespit edilmesi ve kontrol altına alınması giderek zorlaşmaya başlamıştır. Ortadan
kaldırılamayan riskler iş kazalarının oluşmasına sebebiyet vererek çalışanların yaşamlarını yitirmesine
neden olabilecek kazalara sebebiyet vermektedir. İş yerlerinde bulunan risklerin doğru tanımlanması ve
değerlendirilmesi ile kazaların oluşması engellenerek çalışanlar ve işverenler için daha güvenli iş yerleri
oluşturulabilmektedir. (Dabbagh ve Yousefi, 2019, s. 111)
Risklerin bertaraf edilmesi veya kabul edilebilir seviyelere indirilebilmesi “multidisipliner seviyede organizasyon içi ve dışından kaynaklı faktörler, sosyoekonomik statü, teknolojik gelişmeler, liderlik, güvenlik kültürü, Deming döngüsü, bilgi transferi, takım inovasyonu, iş yeri inovasyonu ve fiziksel çevre
faktörleri gibi birçok etken ile entegre model” geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. (Jilcha ve Kitaw,
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2016, s. 293) Geliştirilecek bu tarz bir model ile İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)’nden sorumlu profesyoneller iş yerinin güvenli hale getirilmesi için gerekli önlem ve adımları alarak gerekli kayıt işlemlerini
yapmak zorundadırlar (Alaeddinoğlu ve ark. 2016, s. 275). Ancak insan uzmanların kişisel özelliklerinden dolayı tehlikeleri algılama yeteneklerinde farklılıklar göstermesi (Fu ve ark., 2020, s. 50) risklerin
doğru tespit edilemesinin önüne geçebilmektedir. Diğer bir taraftan insan uzmanların yetiştirilmesi uygulamaya dayalı bilgi birikimi, bu bilgi birikiminin gerektiği gibi uygulanması için kuralların ve yeteneklerin edinilmesini gerektirdiği Pavlovic-Veselinovic ve ark. tarafından ifade edilmiştir. İnsan uzman
yetiştirme sürecinin uzun ve maliyetli olması ve mevcut insan uzman sayısının yetersiz kalması bilgisayar tabanlı US ve YZ uygulamalarına olan ihtiyacı doğurmuştur. (Pavlovic-Veselinovic ve ark. 2016,
s. 130)
Uzman Sistemler ve Yapay Zekâ
“Makinelerin ve bilgisayarların insan gibi düşünme ve hareket etmesi” fikrinden hareketle geliştirilen
yapay zekâ (YZ) uygulamalarının bir alt dalı olan uzman sistem (US) (Agarwal ve Goel, 2014); belirli
bir konuda uzmanlaşmış ve tecrübe sahibi olmuş insan uzmanın muhakeme ve davranışını taklit ederek
sorunları çözmeye odaklanan sistemler olarak tanımlanmaktadır (Gupta ve Nagpal, 2020, ss. 71–72).
Yetişmiş uzmanın olmadığı durumlarda insan üretkenliğinin artırılması gibi katkılarından dolayı “akıllı
danışmanlar” olarak da nitelendirilmektedirler (Adair ve Briggs, 1993). Yazılım dilleri kullanılarak
geliştirilen US, “bilgi tabanı ve çıkarım katmanları” vasıtasıyla (Ünal, 2018, s. 382) esnek ve değişken
bilgiyi kullanıcıya sunarlar (Adair ve Briggs, 1993). Sahada hastalara teşhis koymadan, finansal tahminler yapmak (Gupta ve Nagpal, 2020, ss. 71–72) ve İSG gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadırlar
(Şekil 1).

Şekil 1. Uzman sistem yapısı (Bulut ve Başoğlu, 2017, s. 577)
Uzman Sistemlerin İSG’ye Katkısı
Tüm diğer sektörlerde olduğu gibi İSG alanında da YZ ve US uygulanması; İSG profesyonellerinin/uygulayıcılarının işlerini kolaylaştırmak, kişisel özellikten kaynaklı hataları azaltmak ve zaman tasarrufu
açısından gereklilik haline gelmeye başlamıştır (Taçgın ve Sağır, 2020, s. 2). Böylelikle sistemli ve bilimsel çalışmalar ile güvenli işyerlerinin oluşturulmasında bilgi teknolojileri kullanılarak (Alaeddinoğlu
ve ark. 2016, s. 290) proaktif yaklaşımlar sergilenip iş yerlerinde kazaların oluşması engellenmesi mümkün olabilecektir (Sattari ve ark. 2021, s. 7).
Fu ve ark. YZ uygulamalarını günlük hayatta sıklıkla gördüğümüz bu dönemde İSG alanında risklerin
tespit edilmesi, önleyici tedbilerin alınması ve kazaların analizinde ve önlenmesinde artan bir oranda
kullanılmasının beklendiğini belirtmişlerdir. YZ uygulamalarının İSG alanında kullanılması, risklerin
önceden tahmin edilerek uygun önleyici tedbirlerin alınması ve kazaların doğru analizlerinin yapılaması,
daha güvenli iş yerleri ve daha sağlıklı çalışanlar oluşmasına katkı sağlaması beklenmektedir (Fu ve ark.
2020, s. 78). Ayrıca iş gücü ve mali kaynakların kayıplarının büyük oranda önüne geçilerek ülkelerin
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kalkınmasına ve gelişmesine katkısı olan İSG’nin etkinliği artırılabilecektir. (Jilcha ve Kitaw, 2016;
s.285; Fu ve ark. 2020, s.78)
YZ tekniklerinin meydana getirdiği yüksek etkinliğe sahip araçlar ile insana bağımlılık, insan hatası,
bilginin düzgün organize edilmesi ve sunulması, risklerin azaltılması sağlanabilmektedir. (Sattari ve ark.
2021, s. 7) Dolayısıyla “bilgi tabanlı bir karar destek mekanizması olan US, insan bir uzmanın problemler karşısındaki davranışını taklit ederek” sorunlara çözüm üretmesi yetisi (Başak ve ark. 2008, s.195)
İSG alanında da kullanılmaktadır. Ayrıca sağladıkları kolaylıklar ile karar verme süreçlerinde önemli
bir rol oynayan doğru ve etkili bilgiyi (Lilić ve ark. 2010, s. 456) kullanarak acemi bir kulanıcının dahi
doğru karar vermesini sağlayabilmektedirler. (Pavlovic-Veselinovic ve ark. 2016, s. 131)
Gelecekte yoğun olarak kullanılacağı tahmin edilen YZ uygulamaları İSG araştırmacıları, uygulayıcıları, işverenler ve çalışanlar için önemli konuları gündeme getirmektedir. Ayrıca YZ uygulamalarının iş
yaşantısı ve ortamında meydana getirecekleri değişiklikle iş ortamının ve işin değişmesine sebebiyet
vererek yeniden tasarlanmasını sağlamıştır. (Howard, 2019, s. 918)
Amaç
Bu çalışma iş yerlerinde İSG sağlanması kapsamında; (1) geliştirilen YZ ve US uygulamalarının derlenerek alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlamayı, (2) uygulayıcılara karmaşık ve zor görünen risk
analiz yöntemleri ile kaza analizi yöntemlerinin geliştirilen uygulamalar vasıtasıyla yapılmış örnekleri
aktarmayı amaçlamıştır.
Kapsam
Bu derleme çalışması literatürde özellikle son 15 yıl içerisinde yapılan YZ ve US kullanılarak İSG alanında gerçekleştirilen araştırmaları kapsamaktadır. Diğer alanlarda gerçekleştirilen YZ uygulamaları ile
programlama teknikleri bu çalışmanın kapsamı dışındadır.
Yöntem
Bu çalışmada farklı veri tabanlarında “yapay zeka, uzman sistemler, İş güvenliği, risk analizi” anahtar
kelimeleri kullanılarak literatür taranmış ve yapılan çalışmalar derlenmiştir. Sadece iş güvenliği alanına
yönelik yapılan çalışmaları kapsayacak şekilde çalışma sınırlandırılmıştır. Yurtiçi ve yurtdışı İSG birimlerinin ve araştırmacıların geliştirdiği US ve YZ uygulamaları detaylıca incelenmiştir. Elde edilen
bilgi ve bulgular sistematik bir şekilde analiz edilerek irdelenmiş ve değerlendirilmiştir.
Bulgular
Pavlovic-Veselinovic ve arkadaşlarının aktardığı 1990-1992 yılları arasında ergonomik risk etmenleri
temelinde geliştirilen çalışmalar (Pavlovic-Veselinovic ve ark. 2016, s. 132) ve Hirunagi ve ark. tarafından 1995 yılında tarımda iş kazalarının önlemek için yaptıkları çalışma ( Hirunagi, T ve ark. 1995,
s. 85) ile yakın geçmişte yoğun olarak kullanılan US artan bir oranda kullanılmaya devam etmektedir.
Yapılan çalışmalar Tablo 1’de derlenmiştir. Literatürde son 15 yılda İSG alanında US ve YZ uygulamaları ile ilgili araştırmalar incelendiğinde yapılan çalışmaların;
1.

Uzman Sistemler,

2.

Yapay Sinir Ağları,

242

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
3.

Bayes Ağları ve

4.

Yapay Zeka uygulamaları

başlıkları altında toplandığı görülmektedir. Araştırmacılar Kappa-PC, Sysklass gibi programlar kullanmakla birlikte kendileri de yazılımlar geliştirmişlerdir.
Yapılan derleme neticesinde (Tablo 1) geliştirilen modeller ile; (1) risk değerlendirme sürecinin kısaldığı ve insan hatalarından etkilenme ihtimalinin ortadan kalktığı (Başak ve ark., 2008, s.198), (2) yapılan durum çalışmalarında başarılı sonuçlar elde edildiği (Lilić ve ark., 2010, ss. 460–461) (Azadeh ve
ark., 2014, s. 27) (Ayanoğlu ve Kurt, 2019, s. 86) (Ayhan ve Tokdemir, 2019, s. 274-285) (Taçgın ve
Sağır, 2020, s. 2) (Amiri ve ark., 2017, p. 26), (3) sonuçları doğrulukla tahmin etmelerinin yanı sıra
görünmeyen risk etmenlerinin de tespit edildiği (Pavlovic-Veselinovic ve ark., 2016, ss. 130-138), (4)
ayrıca göz ardı edilen risk etmenlernin de yüksek risk içerdikleri (Ayanoğlu ve Kurt, 2019, s. 86), (5)
sonuçların gerçeğe yakın yüksek tahmin kabiliyetli, istikrarlı ve hızlı yakınsama sağladığı (Xie ve ark.,
2019, ss. 169-183), (6) kazaların kaynaklarına odaklanılarak toplam kazaların yarısının azaltılabileceği
(Sattari ve ark., 2021, s. 1), ve (7) risklere sebebiyet veren etmenlerin belirlenebildiği sonuçları elde
edilmiştir (Hadjimichael, 2009, ss. 6512–6513).
Literatürde yapılan çalışmaların yanı sıra ülkeler tarafından da sahada uygulamalara destek olmak maksadıyla çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda ABD İş Güvenliği ve Sağlık birimi (OSHA) tarafından
geliştirilen ve açık kaynak erişim 11 adet US16 bulunmaktadır. Geliştirilen bu sistemlerden biri olan
küçük ve orta seviyeli işletmeler için acil durum tahliye planı, konunun uzmanı olmayan kişilerce oluşturulması zaman alırken geliştirilen UZ ile planlar 10 dakika içerisinde hazırlanabilmektedir. Ayrıca
başka bir UZ vasıtasıyla bir işletmenin acil durum eylem planı geliştirilmesine ihtiyaç olup olmadığı
tespit edilerek uzman olmayan kullanıcıların doğru karar vermelerine katkı sağlamaktadır. (OSHA's
Expert Systems, 2021)
Tablo 1. Geliştirilen YZ ve US uygulamaları
Kapsamı

Yazar

Yöntemi

İçeriği

İHA Risk Yönetimi

Başak ve ark.,
(2008, s.198)

US

Yüksek maliyetli İnsansız Hava Araçları
(İHA) sistemlerinin karıştıkları kazaları engellemek için risk yönetim modeli geliştirilmiştir.

Kesme Sıvısı
Risk Değerlendirmesi

Meciarova,
(2011, s. 461)

US

Çalışanların doğrudan maruziyeti neticesinde
solunum yolu hastalıkları, deri rahatsızlıkları
ve kanser gibi rahatsızlıklara sebebiyet veren
kesme sıvılarının oluşturduğu risklerin değerlendirilerek ortadan kaldırılması için US geliştirilmiştir.

16

https://www.osha.gov/etools
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Maden Güvenliği

Lilić ve ark.,
(2010, ss. 460–
461)

US ve Sinir
Ağları

Maden sektöründe iş güvenliği sorununa
çözüm bulunması hedeflenmiş ve geliştirilen
program vasıtasıyla yapılan durum
çalışmasında başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Petro Kimya
endüstrisinde
İSG

Azadeh ve
ark., (2014,
s. 27)

Akıllı Algoritmalar

Petrokimya endüstrisinde sağlık, güvenlik,
çevre ve ergonomi çerçevesinde iş güvenliğini ölçen, değerlendiren ve araştıran uyumlaştırılmış akıllı algoritmalar geliştirilmiştir.

Risk Analizi

Alaeddinoğlu
ve ark.( 2016,
s. 275)

Yapay Sinir
Ağları

İSG profesyonelleri tarafından İSG’ye yönelik alınacak tedbirler ile kazaların önüne geçilebilmesi için karar destek sistemi geliştirilmiştir.

Ergonomik
Risk Analizi

PavlovicVeselinovic ve
ark., (2016,
s. 138)

US

Geniş iş grubunda iş ile ilgili kas ve iskelet
sistemi rahatsızlıklarının (KİSR) tespiti ve bu
risklerin meydana getireceği olumsuz durumların önlenmesi için uzman tavsiyeleri sağlayan US geliştirilmiştir.

Metal Sektörü
Kaza Analizi

Koçar ve
Dizdar, (2018,
s.74)

Yapay Sinir
Ağları

Maruz kalınan iş kazaları incelenerek yapay
sinir ağları vasıtasıyla kazalar neticesinde
oluşacak iş gücü kaybı tahmin edilmeye çalışılmıştır.

Metal Sektörü
Kaza Tahmini

Ayanoğlu ve
Kurt, (2019,
s. 86)

Yapay Sinir
Ağları

Metal sektöründe kazaların tahmin edilebilmesi için “Kaza Tahmin Modeli Yapay Sinir
Ağı“ geliştirmişlerdir.

İnşaat Güvenliği

Ayhan ve
Tokdemir,
(2019, ss. 274285)

Büyük Veri
Analizi

Mega projelerde iş güvenliğinin sağlanabilmesi için önemli raporlamadan kaynaklı oluşan veri yığınları ve onların heterojen yapıları
gereği ortaya çıkan sorunları analiz etmek
için YZ uygulaması geliştirilmiştir.

Madencilikte
Risk Tahmini
ve Risk analizi

Xie ve ark.,
(2019, ss. 169183)

Meyve sineği
optimizasyon
algortiması
(IFOA) ve
Genelleştirilmiş
regresyon sinir
ağları (GRNN)

Felakete sebep olabilecek iş kazalarını
önceden tahmin etmek ve önleyici tedbir
almaya yönelik YZ ile risk tahmini ve risk
analizi yöntemi geliştirilmiştir.
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Kaza Sebep
Tespiti

Taçgın ve
Sağır, (2020,
s. 2)

Akıllı Bilgi
Tabanı

Kaza sebeplerini 2-4 kaza analiz teorisi çerçevesinde tespit edecek akıllı bilgi tabanı geliştirilmiştir.

Risk Analizi

Sattari ve ark.,
(2021, s. 1)

Bayes Ağları

Firmaların iş yerinde meydana gelen olayları
kullandıkları raporlama sistemi vasıtasıyla
tuttukları verileri makine öğrenme ile kaza ve
olayları azaltmak için Bayes ağları kullanılmıştır.

Risk Değerlendirmesi

Okudan ve
ark., (2021,
s. 2)

Web Tabanlı
YZ

YZ kullanarak web tabanlı CBRisk adlı
model ile risk yönetimi süreçlerinde risk ile
ilintili bilgilerin yakalanması, depolanması,
kurtarılması ve yayılması sağlanmıştır.

Risk Analizi

Baron ve ark.,
(2012, s.80)

US

Sysklass programı kullanılarak geliştirilen
program ile risk analizi ve risklerin
tanımlanması için katalag sayfa yöntemi,
FMEA ve HAZOP teknikleri kullanarak US
geliştirilmiştir.

Petrol Sektörü

Azadeh ve
ark., (2008,
s. 27)

US

Bir petrol rafinerisindeki iş sağlığı ve
güvenliği, çevre ve ergonominin
değerlendirilmesi, izlenmesi, kontrolü ve
geliştirilmesi için US geliştirilmiştir.

İnşaat Sektörü Risk
Analizi

Amiri ve ark.,
(2017, ss. 1726)

Bulanık Mantık
US

İnşaat sektöründeki iş güvenliği risklerini
analiz etmek ve değerlendirmek amacıyla US
geliştirmişlerdir.

Kaza Tahmini

Beriha ve ark.,
(2012,
ss. 3311–3314)

Bulanık Mantık
US

Hindistan’da çelik, inşaat ve refrakter
sektöründe kazaların tahmin edilebilmesi için
bulanık US geliştirilmiştir.

Risk Değerlendirmesi

Hadjimichael,
(2009,
ss. 6512–6513)

Bulanık US

Havaclık sektöründe risk değerlendirilmesi
yapılarak proaktif yaklaşım sergilenebilmesi
için bulanık US geliştirilmiştir.

Sonuç
İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinde yapay zekâ ve uzman sistem uygulamalarının değerlendirilmesi
için yapılan bu derleme çalışması neticesinde varılan sonuçlar şunlardır:

- Oldukça geniş alt dalları olan yapay zekanın halihazırda ve gelecekte iş kazaları ve meslek
hastalıklarının tespit edilmesi ve tanımlanmasında yaygın olarak kullanıldığı/kullanılacağı ve bilimsel
araştırmalara konu olacağı görülmüştür.
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- Geliştirilecek modeller ile risk değerlendirilmelerin daha kısa zamanda ve daha doğru olacak şekilde
uzman olmayanlar tarafından dahi yapılabileceği tespit edilmiştir.

- Uzman sistem ve yapay zekâ uygulamaları ile kaza nedenlerinin daha iyi analiz edilerek kaza kök
nedenlerinin doğru olarak tespit edilebileceği tespit edilmiştir.

- İSG profesyonellerinin/uygulayıcılarının işlerinin kolaylaştırılarak, kişisel özellikten kaynaklı hataların azaltılacağı ve zaman tasarrufunun sağlanabileceği anlaşılmıştır.

- Güvenli iş yerlerinin oluşturularak iş gücü, zaman ve mali kayıpların önlenebileceği sonucuna ulaşılmıştır.
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AYNI TEHLİKE VE RİSKLER İÇİN FARKLI RİSK DEĞERLENDİRME
YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMOTİV BAKIM ONARIM SERVİSİ İÇİN
ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
Özer KAÇAR1, Ali Riza MOTORCU2
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale / Türkiye
2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çanakkale / Türkiye

Öz: Ülkemizde araç sayısı gün geçtikçe artarken, buna paralel olarak otomotiv bakım onarım servislerinin sayıları da artmaktadır. Otomotiv bakım onarım servisleri İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) mevzuatında tehlikeli sınıfta yer almaktadır. İSG sisteminin verimli olabilmesi için tehlikelerin saptanarak risk
değerlendirmesi yapılması zorunluluğu vardır. Risklerin çok çeşitli yapılarda olması farklı risk değerlendirme metotlarının da geliştirilmesine neden olmuştur. Bir tehlikenin risk derecesi ölçüldüğünde
hangi risk değerlendirme yöntemi kullanılırsa kullanılsın aynı Risk Öncelik Sırasını (RÖS) vermesi gerektiği düşünülür. Bu çalışmada, bir otomotiv bakım ve onarım özel servisinde belirlenen risk etmenleri
5 farklı risk değerlendirme yöntemi ile analiz yapılmış ve ardından bu değerlendirme yöntemlerinin
sonuçları karşılaştırılmıştır. Risk değerlendirmeyi yapan kişi, işyeri ve işyerinde bulunan tehlikeler sabit
tutularak risk değerlendirme metotlarının analiz sürecinde bulunan frekans, saptanabilirlik, çalışan sayısı, daha önce geçirilen kaza ya da meslek hastalığı verilerinin seçilen risk değerlendirme yöntemleri
ile elde edilen sonuçlara etkilerinin olup olmadığı araştırılmıştır. 66 adet tehlike kaynağı saptanan bu
işyerinde Risk Değerlendirme metotları olarak Fine Kinney Yöntemi, Birincil Risk Analizi (PHA), 5x5
L tipi Matris, Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) ve X Matris Yöntemi kullanılmıştır. Metotların
RÖS skorları kıyaslandığında, 1. Derece Risk önceliği olarak Fine Kinney Yöntemi 20 adet, Birinci Risk
Analizi 13 adet, Hata Türleri ve Etkileri Analizi 10 adet risk sonucu verirken 5X5 L Tipi ve X Matris
Yöntemi 1.derece risk sonucu vermeyerek risk değerlendirme metotlarının aynı tehlike ve riskler için
farklı sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Bu çalışma sonucunda doğru risk değerlendirme yöntemi seçilmediği takdirde önlem alınmada geç kalınabileceği anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Risk Değerlendirme, 5x5 L tipi Matris, Birincil Risk Analizi (PHA), Fine Kinney
Yöntemi, Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA), X Matris Yöntemi
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili ülkelerin sosyal güvenlik anlayışı iki şekildedir. İlki risk meydana
gelmeden önce riskin önlenmesini sağlayacak bir sistem diğeri ise, risk oluştuktan sonra iş kazası ya da
meslek hastalığı geçiren çalışanı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin gelir azalışındaki maddi kaybı
ve manevi kaybını tazmin etmekten geçmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde iş kazası ve meslek hastalığı öncesinde riski engelleme anlayışı ve daha sonrasında çalışanın ve ailesinin sosyal ihtiyaçlarının
karşılanması yetersiz kalmaktadır (Karadeniz, 2012). İlk sistemde anlatılan olgu yani daha kaza gerçekleşmeden risklerin önlenmesi aşaması kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapılarak riskleri gidermek ya
da kabul edilebilir seviyeye indirmekle başlamaktadır. Riskin oluşturduğu tehdit daha ilk baştan ortadan
kaldırılır ya da en hafif düzeyde atlatılması sağlanırsa, kamu, devlet, işveren ve çalışanın ortak kaybı
olan iş kazası ve meslek hastalıklarının da önüne geçilmiş olunacaktır.
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İşyerlerinde riskleri belirleme aşamasında risk değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Risk değerlendirmesi; işyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin çalışanlara, işyerine ve çevresine verebileceği zararların tespit edilebilmesi ve bu tehlikelere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi
amacıyla risk büyüklüğünü tahmin etmek ve riskin kabul edilip edilemeyeceğine karar vermek amacıyla
yapılan kapsamlı ve sistematik çalışmalar olarak tanımlanabilir. İSG anlayışıyla birlikte risk değerlendirme yöntemlerinin sayısı da oldukça artmıştır. Ülkemizde, İSG profesyonelleri eğitimleri sırasında
birçok risk değerlendirme yöntemini teorik olarak öğrenmektedirler ancak pratikte kolay olması, zaman
ve veri tasarrufu sağlaması nedeniyle genelde matris yöntemini seçmektedirler.
Riskin oluşması için önce tehlike kaynağının olması gereklidir. 6331 sayılı İSG Kanununun 3. maddesinde; “Tehlike, İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek
zarar veya hasar verme potansiyeli” olarak tanımlanmıştır. Yine, aynı madde de ise “Risk, tehlikeden
kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali” olarak tanımlanmıştır (İSG Kanunu, 2012). Riskin tanımları incelendiğinde “olasılık” ve “şiddet” unsurlarıyla karşılaşılmaktadır. Risk değerlendirme metotlarında risk hesaplaması yapılırken “olasılık” ve “şiddet” unsurları sabit olarak bulunmaktadır. Ancak bazı metotlarda bu unsurların yanı sıra “frekans”, “saptanabilirlik”, “geçmiş kayıtlar”, “çalışan sayısı” gibi unsurlar da eklenmiştir. Her risk değerlendirme metodu
bize, saptanan tehlikenin büyüklük derecesini ve önem derecesinin bildirmektedir. Risk değerlendirme
ile ilgili olarak Fine bir çalışma yapmış ardından Kinney ve Wiruth (1976) bu çalışmayı tekrardan değerlendirerek günümüzde çok sık kullanılan Fine-Kinney Risk değerlendirme metodunu geliştirmişlerdir. Araştırmacılar çalışmalarında riskin tamamen ortadan kaldırılamayacağını, çaba sonucu azaltılabileceğini, riski azaltmak için ise maksimum çaba harcanması gerektiğini öne sürmüşlerdir. Özkan (2019),
bir işletmede 3T ve Fine Kinney metotları ile risk değerlendirmesi yaparak 22 tehlike kaynağını bu risk
değerlendirme metotları ile karşılaştırmıştır. Metotların kolay olması ve sonuç kısımlarının gerçeklikle
örtüşmesi gibi skorlar değerlendirilerek karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda 3T metodunun daha
kolay olduğu, Fine Kinney yönteminde ise olasılık tahmininin zor olduğu ve mutlaka profesyonel ile
yapılması gerektiği belirtilmiş ve son olarak bu yöntemlerin tek başlarına yetersiz kaldığı vurgulanmıştır. Erten (2016) ilaç lojistik sektöründe 3 farklı risk değerlendirme yöntemini değerlendirmiştir. Bu
risk değerlendirme çalışması sonucunda araştırmacı Fine Kinney yönteminin bu sektörde kullanımın
daha iyi olacağını, 5x5 L tipi matrisin yetersiz kaldığını ve FMEA yönteminin daha çok mekanik riskler
için geçerli olabileceğini savunmuştur. Özkılıç (2014) kılavuz kitabında ülkemizdeki risk analizi uygulamalarında eldeki kaynakların yetersiz olması sebebiyle risk değerlendirme metotlarının uygulama şekilleri ve diyagramlarının teorik örneklerini sunmuştur.
Risk unsuru içeren tüm sektörlerde risk değerlendirme metotları kullanılarak risk ölçeklendirme yapılabilir. Örneğin; Janus ve Prentky (2003), ARA’yı (Aktüeryal Risk Değerlendirme) adalet sistemi için en
tehlikeli cinsel suç unsurlarını engellemek için kullanırken, Rosu (2020) deprem ihtimali oluştuğunda
sigorta firmalarının müşterilerine cevap verme riski ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Gürültü riskinin hangi
değerlerde olduğunu anlamak ve bunu azaltmak amacıyla Gürsoy ve Motorcu (2019) bir tekstil fabrikasının gürültü haritasını çıkarmıştır. Çeliktaş ve Ünlü (2018) karar matrisine göre risk değerlendirme
raporu oluşturmuş, Şenöğüt ve Yılmaz (2019) açık kömür ocaklarında risk değerlendirmesi yapmış,
Döğüş vd. (2018) Adana ilindeki sağlık tesislerinin risk değerlendirmesini irdelemiş, Turkut (2018)
ağaçişleri endüstrisinde faaliyet gösteren bir işletmede risk değerlendirmesi yapmış, Çavdar (2014) deri
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tabaklama işlemlerinde kullanılan kimyasalların risklerine değinmiştir. Rogers (1997) hemşirelik mesleğindeki sağlık tehlikelerinden bahsetmiş, Kjellen ve Sklet (1995) iş kazalarının risk değerlendirme
tasarımlarına entegre edilmesi konusunda çalışmalar yapmıştır. Estryn-Behar (1990) kadın hastane çalışanlarının stres ve ruh sağlığı risklerini incelemiştir. Yapılan araştırmalardan görüldüğü üzere riskin
konu olduğu tüm sektörlerde kendine özgü risk değerlendirmeleri çalıştırmaları sürdürülmektedir.
AMAÇ
Farklı risk değerlendirme yöntemleri kullanılarak yapılan uygulamalar tamamlandıktan sonra bu yöntemler sonuç olarak genelde, “ihmal edilemez, biran önce tedbir alınmalı” şeklinde 1. Derece öncelikli
sıradan başlayıp, “İhmal edilebilir, Kabul edilebilir” şeklinde 5. Derece önceliğe kadar bir risk sıralaması vermektedir. Bu sıralamalar 1-3, 1-4, 1-5 şeklinde değişiklikler gösterebilmektedir. Bu çalışmanın
amacı, seçilen 5 adet farklı risk değerlendirme metodunda tüm risklerin “olasılık” ve “şiddet” skalalarını
sabit tutarak diğer eklenen skalaların risk değerlendirme sonuçlarına ne derecede etki yaptığını araştırmaktır. Bu çalışmanın diğer bir amacı da eldeki veri miktarına, risk değerlendirmesi yapanların tecrübelerine bağlı olarak en doğruya yakın bir risk değerlendirme yönteminin seçilmesi gerekliliğine, böylelikle risklerin daha önlenebilir olması sonucunda da işveren, çalışan ve devlet çatısı altında iş kazası
ve meslek hastalığı maliyetlerinin daha düşük olabileceğine dikkatleri çekmektir.
KAPSAM
Ülkemizde her geçen gün sayısı ve kullanımı artan otomobiller bakım ve onarıma ihtiyaç duydukları
için doğal olarak otomobil yetkili ve özel servislerinin de sayıları artmaktadır. Risk; genel olarak “Yaralanma veya kaybetme olasılığına maruz kalma ihtimali ya da istenmeyen/arzu edilmeyen tehlikeli bir
olay veya böyle bir olasılığı içeren durum” olarak tanımlanabilir. Risk, “Olasılık” ve “Şiddet” in sonucu
olarak karşımıza çıkar. “Tehlike” ise bir olgunun/olayın zarar verme durumudur. Özkan (2014) risk
değerlendirmesini riski kabul edilebilir bir seviyeye indirebilmek için yapılan her türlü eylem ve tehlikeyi değerlendirme yöntemi olarak tanımlamıştır. Bu çalışmada, İSG tehlike sınıflandırmasına göre
“tehlikeli” sınıfta yer alan bir özel otomobil bakım onarım servisinde 5 farklı yöntemle risk değerlendirmesi yapılmıştır. Saptanan tehlike kaynakları 5 farklı risk değerlendirme yöntemi olan 5x5 L tipi
Matris, Fine Kinney Yöntemi, Birincil Risk Analizi (PHA), Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) ve
X Matris Yöntemi kullanılarak risk etmenleri analiz edilmiştir. Farklı analiz yöntemlerinin sonuçları
kıyaslanarak seçilen bu 5 yöntemin uygulanabilirliği ve birbirlerine göre üstün yerleri belirlenmiştir.
Çalışmanın yapıldığı bu iş yerinde toplam 66 adet risk tespit edilmiştir.
YÖNTEM
Bu risk değerlendirme çalışması Çanakkale ilinde Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir özel
otomotiv bakım onarım servisinde gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmiş olduğu özel oto bakım onarım servisinde tespit edilen bazı risk etmenleri örnekleri Şekil 1’de
sunulmuştur. Önce işletmenin geçmiş İSG kayıtları incelenmiştir. Daha sonra ortam gözetimi, çalışanlar
ile diyalog, aynı ölçek ve kategoride yer alan benzer işyerlerinin iş kazası ve meslek hastalığı sonuçları
araştırılarak tehlike kaynakları tespit edilmiştir. Microsoft Excel programı kullanılarak tehlike, risk ve
sonuç bölümlerinin sözel olarak ifade edildiği tablolar hazırlanmıştır. Bu tablolara, 5x5 L tipi Matris,
Fine Kinney Yöntemi, Birincil Risk Analizi (PHA), Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) ve X Mat-
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ris Yöntemi metotlarının kendi skalalarının oluştuğu tablolar eklenmiştir. Çalışmada kullanılan risk değerlendirme yöntemlerinde Risk Öncelik Sırası (RÖS) skorlarına/Risk Puanlarına şu şekilde ulaşılmaktadır:


5X5 L Matris Yöntemi; Risk Puanı=Olasılık*Şiddet,



Fine Kinney Yöntemi; Risk Puanı=Olasılık*Şiddet*Frekans,



Birincil Risk Analizi (PHA) Yöntemi; Risk Puanı=Olasılık*Şiddet,



Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) Yöntemi; Risk Puanı=Olasılık*Şiddet*Saptanabilirlik,



X Matris Yöntemi: Risk Puanı=(Olasılık*Şiddet)+(Önceki Kaza Sonuçları*Olasılık)+(Önceki
Kaza Sonuçları*Personel Sayısı)+(Personel Sayısı*Şiddet),

Yukarıdaki risk değerlendirme yöntemlerinde geçen kavramlardan “Olasılık: Kazanın gerçekleşme ihtimali tahminini”, “Şiddet: Kaza gerçekleşirse en kötü sonucu”, “Frekans: Tehlikeye maruz kalma sıklığını”, “Saptanabilirlik: Tehlikenin fark edilebilme durumunu”, “Personel sayısı: Çalışan veya tehlikeye maruz kalan kişi sayısını”, “Önceki Kaza Sonuçları: Daha önce yaşanan kazaların ne şiddette sonuçlandığını” ifade etmektedir (İSG Kanunu, 2012).

a) Servisin kapalı alanının genel görüntüsü

252

b) Fiziksel risk etmeni olarak gürültü kaynağı
kompresör

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR

c) Akciğer rahatsızlıkları yaratabilecek kimyasal
risk etmeni pas temizleme spreyleri

d) Deri ve cilt rahatsızlıkları yaratabilecek biyolojik risk etmeni motor yağı

Şekil 1. Risk değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirildiği özel oto bakım onarım servisinde tespit
edilen risk etmenleri örnekleri
Genel olarak risk değerlendirmesi yapıldığında 1.derece risk önceliklerinde işi durdurmak ya da derhal
önlem almak gereklidir. 2.derece öncelikli risklerde maksimum 1 ay içerisinde, 3.derece risklerde 6 ay
içerisinde, 4.derece risklerde 1 yıl içeresinde önlem alınmalı, 5.derece öncelikli risklerde ise önlem gerekliliği yıllık olarak kontrol edilmelidir. Bu süreler maksimum olarak belirlense de aynı anda hepsi
yapılamayacağından dolayı sıralamaya konulmuştur. En riskliden başlayarak en kısa sürede önlem almak yine de en doğrusudur.
Risk değerlendirme yöntemlerinin hesaplamalarında formülleri/skoru oluşturan “Olasılık” ve “Şiddet”
bileşenleri ortak olduğu için seçilen 5 yöntemde de eşit olacak şekilde verilmiş formülü oluşturan diğer
diğer bileşenlerin değerleri ise kendi skalalarında belirtilen değerlerde aktarılmıştır. Yukarıda açıklanan
formüllerdeki sayısal değerler ile ifade edilen skalalara Excel’de kullanılan “=eğer” ve “=ya da” formülleri kullanılarak otomatik olarak risk öncelik sıralamalarının verilmesi sağlanmıştır. İşletmede belirlenen 66 risk etmeninin tümüne bu formüller girilerek farklı Excel sayfsında risk öncelik sıralamaları
karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada kullanılan 5 farklı risk değerlendirme yöntemi için oluşturulmuş sonuç
tabloları Tablo 1-5’te verilmiştir. Yukarıda bahsi geçen risk değerlendirme yöntemlerinin formüllerine
göre veriler yerleştirilip hesaplandıktan sonra oluşan risk puanları Tablo 1-5’e göre Excel programında
otomatik olarak Risk Öncelik Sırası belirlenmiştir.
Tablo 1. Birincil Risk Analizi (PHA) yöntemi sonuç tablosu
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Tablo 2. 5X5 L Matris yöntemi sonuç tablosu

Tablo 3. X Matris yöntemi sonuç tablosu
RİSK
CESİ

PUAN KARAR

DERE-

80100

TOLERE
MEZ

EDİLE-

50-79

ÖNEMLİ RİSKLER 2.DERECE

25-49

ORTA DERECELİ

5-24

KATLANILABİLİR 4.DERECE

4

ETKİSİZ

1.DERECE

3.DERECE

5.DERECE

Tablo 4 Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) yöntemi sonuç tablosu
RİSK
CESİ

DEREPUAN

KARAR

1. DERECE

1000200

ÇOK YÜKSEK

2. DERECE

200100

YÜKSEK

3. DERECE

100-50

ORTA

4. DERECE

50-1

DÜŞÜK

Tablo 5. Fine Kinney yöntemi sonuç tablosu
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Tablo 6 iş yerinde tespit edilen tehlikeler ve oluşturdukları risklere karşı risk öncelik skorunu belirlemek
ve karşılaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu tabloda da görüleceği üzere olasılık ve şiddet skorları
birbirine eşit gelecek şekilde kendi tablolarındaki değerler verilmiştir. Ancak birbirlerinden farklı olan
birimler eklendiğinde RÖS’ün değiştiği görülmektedir.
Tablo 6. Risk değerlendirmeleri karşılaştırma tablosu

BULGULAR
Çalışmanın yapıldığı bu iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonucunda toplam 66 adet tehlike kaynağına iştirak eden riskler tespit edilmiştir (Tablo 7).

255

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
Tablo 7. Tehlike kaynakları tablosu
Tehlike Kaynak- Adet
ları

Tehlike Kaynak- Adet Tehlike Kaynakları
ları

Adet

Acil durum

6

İş ekipmanları

8

Kimyasal risk etmenleri

6

Atölye dışı

3

Elektrik kaynaklı

7

Kişisel koruyucu donanımlar 1
(KKD)

Bakım ve onarım

2

Ergonomi

2

Psiko-sosyal risk etmenleri

1

Bina ve eklentileri

2

Fiziksel risk et- 10
menleri

Uyarı ve ikaz işaretleri

4

Biyolojik risk et- 4
menleri

Genel İSG

2

-

-

Çalışma ortamı

Güvensiz
nışlar

davra- 5

-

-

3

Toplam 66 adet
Tablo 7’de görüleceği üzere acil durum ile ilgili 6, atölye dışı 3, bakım onarım ile ilgili 2, bina ve eklentileri ile ilgili 2, biyolojik risk etmenleri ile ilgili 4, çalışma ortamı ile ilgili 3, iş ekipmanlarla ilgili
8, elektrik kaynaklı 7, ergonomi ile ilgili 2, fiziksel risk etmenleri ile ilgili 10, genel iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili 2, güvensiz davranışlar ile ilgili 5, kimyasal risk etmenleri ile ilgili 6, kişisel koruyucu
donanımlarla (KKD) ile ilgili 1, psiko-sosyal risk etmenleri ile ilgili 1, uyarı ve ikaz işaretleri ile ilgili 4
adet tehlike kaynağı tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmada risk değerlendirme yöntemleri arasında
“Şiddet” ve “Olasılık” skorları, kendi diyagramlarına göre diğer risk değerlendirme yöntemleriyle eşit
tutularak değerlendirme yapılmıştır (Tablo 7).
Tablo 6’da bu iş yerinde tespit edilen toplam 66 adet riskten sadece 5 risk etmeni/tehlike için 5 farklı
risk değerlendirme yöntemine göre risk öncelik sırası belirleme sonuçları verilmiştir. Tablo 6’dan de
görüleceği üzere; farklı risk değerlendirme yöntemleri farklı RÖS sonuçları vermiştir. Her ne kadar
“Şiddet” ve “Olasılık” skorları aynı şekilde değerlendirilse de her bir metotta kullanılan “Frekans”,
“Fark edilebilirlik”, “Personel sayısı”, “Daha önceki kazaların istatistiği” veya kendi sonuç tablosunun
yapısının farklılığından dolayı farklı RÖS sonuçlarının elde edildiği anlaşılmıştır. Risk değerlendiricisinin isteği, gerçek risk önceliğinin en doğru olarak hesaplanmasıdır. Yöntemler arasında büyük farklar
olmayacağı düşünülmektedir. Ancak Tablo 6’da ilk sırada (satırda) gösterilen toplanma alanının belirsizliği riskine karşı L Matris yöntemi 3. Öncelikli risk derecesi, Fine Kinney Yöntemi 4. derece, Birincil
Risk Analizi (PHA) Yöntemi 2. derece, Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) Yöntemi 2. derece, X
tipi matris ise 4. derece risk önceliği vermektedir. 2. sıradaki (satırdaki) yangına müdahale edememe
riski PHA Yöntemi ve Fine Kinney Yönteminde 1. derece öncelikli olurken FMEA Yönteminde ve L
Matris Yönteminde 2. derece, X Matris ise 3. Derece riskli görülmektedir. İlk yardım dolabında yeterli
malzeme bulunmaması PHA Yönteminde 1. Derece öncelikli görülürken, FMEA Yönteminde 2. derece
diğer yöntemlerde ise 3. derece çıkmaktadır. Bu risk etmenlerinin derecelerindeki öncelik sıralamaları
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bir riskin önleminin ne kadar kısa sürede alınmasını belirlemeye yaradığından dolayı gecikmeli önlemler
riskin ortaya çıkması sonucuyla da yüzleşmeye sebep olacaktır.
Bu analizlerin ardından risk değerlendirme metotları tarafından belirlenen risk öncelik sıralamaları karşılaştırılmıştır. Risk değerlendirme sonuçlarının birbirleriyle tutarlı bir şekilde çıkması ya da kısmen
tutarlı çıkması beklenmekte iken risk öncelik sıralamalarında çok büyük farklar oluşmuştur. İşletmede
tespit edilen toplam 66 adet risk faktörünün 5 farklı yöntemle tespit edilen RÖS’leri Tablo 8’de sunulduğu şekilde oluşmuştur. Tablo 8’den görüleceği üzere; hemen önlem alınması gereken 1. derece risk
önceliği olarak Fine Kinney yönteminde 20 adet risk tespit edilirken PHA yönteminde 14 adet, FMEA
yönteminde 10 adet risk tespit edilmiştir. Ancak X Matris yöntemi ve 5x5 L Matris yöntemlerinin her
ikisinde de 1. derece risk tespit edilmemiştir. Fine Kinney yöntemiyle tespit edilen bu 20 öncelikli risk
X Matris Yöntemi ve 5x5 L Matris yöntemleri 1. derece öncelikli olarak tespit edilmediğinden aceleye
edilmeden önlem alınması durumunda kaza yaşanma olasılığı artacaktır. Tablo 8’den de anlaşılacağı
üzere en hassas dağılım Fine Kinney yönteminde görülmekte iken, PHA ve FMEA yöntemleri birbirine
daha yakın sonuçlar vermiştir. X Matris yöntemi ve 5x5 L Matris yönteminde 1. derece ve 5. derece
RÖS hiç görülmemektedir. X Matris Yönteminde “Olasılık” ve “Şiddet” haricindeki verilerin/bileşenlerin yetersiz olması RÖS skorlarının/sonuçlarının da düşük çıkmasına neden olmuştur. 5x5 L Matris
yöntemindeki hesaplamalarda ise sadece “Olasılık” ve “Şiddet” kavramları/bileşenleri yer almasından
dolayı RÖS değerleri/skorları düşük çıkmıştır. PHA yönteminde de matris tablosunun 5x4 şeklinde olması ve “Şiddet” boyutunun 4 düzeyde incelenmesi bu yöntemin 1. derece öncelik skoru vermesine
neden olmuştur. FMEA yönteminde de “Saptanabilirlik” düzeyi “Olasılık” ve “Şiddet” skalalarının sonuçlarını etkileyerek RÖS skorlarını değiştirmiştir. Aynı şekilde, Fine Kinney yönteminde “Frekans”
skalası “Olasılık” ve “Şiddet” bileşenine etkisini daha yoğun bir şekilde göstermiştir.
Tablo 8. Risk öncelik sırası toplamları
Risk Önceliği
L (5x5) Fine
Sıralaması
Matris Kinney
(RÖS)

Birincil Risk Hata Türleri X Tipi Çok
Analizi
Ve
Etkileri Bileşenli Mat(PHA)
(FMEA)
ris

1. Derece Riskli 0

20

14

10

0

2. Derece Riskli 6

6

31

34

0

3. Derece Riskli 33

12

15

21

21

4. Derece Riskli 27

18

6

1

45

5. Derece Riskli 0

10

0

0

0

Toplam Risk

66

66

66

66

66

Otomotiv bakım onarım servislerinde hassas bir Risk değerlendirmesi için Fine Kinney yönteminin daha
verimli olacağı anlaşılmaktadır. Fine Kinney yönteminde “frekans” olarak adlandırılan tehlikeye zaman
içerinde maruz kalma sıklığı “Şiddet” ve “Olasılık” skalalarını fark edilebilir düzeyde etkilemiştir. Risk
değerlendiricileri “frekans” skalasını izleme, araştırma ve istatistik yaparak kolay şekilde elde edebilmektedirler.
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SONUÇ
Küçük ölçekli bir özel otomotiv bakım ve onarım servisinde tehlike kaynağı risk etmenlerinin saptanarak en çok kullanılan 5 farklı risk değerlendirme yöntemi ile analizin yapıldığı ve bu risk değerlendirme
yöntemlerinin sonuçlarının karşılaştırılarak irdelendiği bu çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır:
 İşyerinde toplam 66 adet tehlike kaynağı risk etmeni tespit edilmiştir.
 5 farklı metodun risk öncelik skorları birbirleriyle kıyaslandığında, 1. derece Risk önceliği olarak
Fine Kinney yöntemi 20 adet, Birincil Risk Analizi (PHA) yöntemi 13 adet, Hata Türleri ve Etkileri
(FMEA) yöntemi 10 adet risk sonucu verirken 5X5 L Tipi ve X Matris Yöntemi 1. Derece risk sonucu
vermemiştir. Böylece risk değerlendirme metotlarının aynı tehlike ve riskler için farklı sonuçlar verdiği
tespit edilmiştir.
 Fine Kinney Metodu hariç diğer yöntemlerde 5. derece RÖS görülmemiştir.
 X Matris yöntemi ve 5x5 L Matris yöntemlerinin skor dağılımlarının yetersiz kaldığı görülmüştür.
 Risk değerlendirme çalışmasını yapan kişi, işyeri ve işyerinde bulunan tehlikeler sabit tutulduğunda,
analiz sürecinde farklı risk değerlendirme metotlarında bulunan frekans, saptanabilirlik, çalışan sayısı,
daha önce geçirilen kaza ya da meslek hastalığı gibi verilerin bu risk değerlendirme yöntemlerine ve bu
yöntemlerin verdiği sonuçlara da etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. İş sağlığı ve güvenliğinin kılavuzu
olan risk değerlendirme çalışmaları ve sonuçlarının eldeki mevcut veriyi ve risk değerlendirmeyi yapan
kişilere göre değişiklik gösterebileceği düşünülmektedir. Ancak seçilen risk değerlendirme yöntemine
göre Risk Öncelik Sırasının (RÖS) değişmemesi beklenir. Bu nedenle, bir risk değerlendirmesinin doğruya en yakın sonucu vermesi için sonucu etkileyen frekans, fark edilebilirlik, personel sayısı, daha
önceki kazaların istatistiği gibi verilerinde birlikte kullanılabileceği bir risk değerlendirme metoduna
ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
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Abstract: In a competitive world, companies face efficiency requirements in their operations and are
forced to cost reduction. Customers require improvement in production lead times, costs, and service
levels and companies need to meet customer requirements to survive. Nowadays, organizations can maintain their competitive approach with the evolution from a product-oriented vision to a customer-oriented vision. Lean manufacturing, which has become the main approach in organizations, is also one of
the key tools of the automotive industry. As a result, companies began making a tremendous effort to
increase their efficiency. Though, lean manufacturing principles have been conducted in order to reduce
the production lead times, costs and to improve service levels. There are several lean techniques, which
allow lean production and eliminate waste to meet customer needs as and when requested. One of the
most useful and visual techniques is the value stream mapping (VSM), which defines all value-added
and non-value-added process activities in the system in terms of time, cost, and labor. In this study, the
VSM technique is used in a company that is a supplier of original equipment manufacturer in the automotive sector, together with many lean manufacturing philosophy methods to create an efficient production system. The aim of this study is cycle time reduction, inventory reduction, and internal logistics
time reduction, as well as eliminating mixes of similar materials and most importantly reducing scrap
cost by analysing nonconforming material flow. The current state value stream map of an automotive
oil pump company is drawn and the improvement actions are discussed with the management team.
Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) approach is suggested and the
proposed approach is performed to decide the order of corrective actions. The corrective actions are
performed using lean manufacturing system techniques such as kaizen, 5S. Consequently, the future
state value stream map was revealed.
Keywords: Value Stream Mapping, Lean Manufacturing, Kaizen, Automotive, TOPSIS
INTRODUCTION
There are several lean techniques, which allow lean production and eliminate waste to meet customer
needs as and when requested. One of the most useful and visual techniques is value stream mapping
(VSM), which defines all value- added and non-value-added process activities in the system in terms of
time, cost and labor.
Value stream mapping is an improvement technique to visualize an entire production process, representing information and material flow, to improve the production process by identifying waste and its sources (Sullivan,W. G., & et al. ,2002).
VALUE STREAM MAPPING
Some of the definitions of value stream mapping are mentioned below:
The value stream mapping process, in short, can be defined as the representation of all the activities
transpiring within the value stream of a product or group of products (Womack and Jones, 1996). A
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more precise definition of value stream mapping would define it as the simple process of directly observing the flows of information and materials as they currently occur, summarizing them visually and then
envisioning a future state with much better performance (Jones and Womack, 2000). The primary objective of the VSM is to identify all kinds of waste in the value stream to take actions to eliminate these
wastes (Rother and Shook, 2009).
Value stream mapping is conducted using a six-step process as
mentioned in Rother and Shook study (Rother ve Shook, 1998):


Define product / process family



Create the current state map



Apply lean guidelines



Create the future state map



Create the implementation plan



Execute the plan

A CASE STUDY OF VALUE STREAM MAPPING
The case study is carried out in a company (X). Company X is the leading oil pump supplier for automotive factories that produce engine and transmission. The pumps consist of several components. A
pump’s body and cover are machined in Company X, and the other parts are supplied from the suppliers.
During the value stream mapping process, the nonconforming material flow is analysed. The nonconforming materials arise from several points during the oil pump production. The data shown on this
study are changed by taking a percentage of real data due to the company's non-disclosure policy.
Data Gathering
The source of data is the management team and employees of Company X. Observations and interviews
are conducted for processes during different times of the day and on different days of the week. The
data gathered for the product is recorded in 6 months period.
The Current State Map
In the light of gathered data and aid of computer-based program, the current state map is created (see
figure 1). In this study, more than one method is used for the selection of the product family. First, the
Pareto analysis is used. The six months data of production quantity and unit price of each product are
involved in the calculation. As a result of the Pareto analysis, the values of the two products come out
close to each other (see table 1). Thereupon, internal quality claim ratio is examined. Pump A is the
best-suited product for our analysis because of its quantity in demand, the profit it earns, and the claims
that it caused (see table 2).

261

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
Table 1. Product family decision with Pareto analysis
Part

# of Production
in 6 months

Unit Price(€)

% of Total
Endorsment

Income (€)

Cumulative total

Pump A

27.86

381,270

10,622,182

41%

41%

Pump B

22.34

410,000

9,159,400

35%

76%

Pump C

20.7

100,052

2,071,076

8%

84%

Pump D

20.2

89,346

1,804,789

7%

90%

Pump E

80.72

18,600

1,501,392

6%

96%

Pump F

37.4

27,000

1,009,800

4%

100%

1,026,268

26,168,640

100%

Total

Table 2. Number of internal claims
# of Internal Claim
Jul'19

Aug'19

Sep'19

Oct'19

Nov'19

Dec'19

Pump A

333

583

200

500

125

250

Pump B

158

0

0

53

56

0

Pump C

0

0

0

0

0

0

Pump D

0

0

0

0

0

0

Pump E

54

63

48

34

83

44

Pump F

17

8

8

0

0

0

The nonconforming material is the material not used for the oil pump dimensionally, visually or functionally during the oil pump assembly. The decision-making authority regarding the nonconforming materials drawn to the end of the line is the quality operators under the quality department. According to
the currently operated procedure, quality operators can make four types of judgments on nonconforming
materials. These decisions are as follows: scrapping nonconforming materials, reuse nonconforming
materials, reuse nonconforming materials after rework, send nonconforming materials to quarantine area
as suspects for engineers’ evaluation.
On the other hand, although the decisions regarding the use of the parts are important, the accuracy of
the amount and the systemic location (Enterprise resource planning (ERP) warehouse) where they are
located are also important. Quality operators must systematically mark the form which ERP warehouse
should be selected, while making decisions about the quality of parts.
In addition, if the quality operators select the rework process for nonconforming parts or select the scrap
process, the parts must be counted and transferred to the recovery area. Inventory counting, ERP system
transfer and physical transfer as mentioned above are carried out by warehouse operators assigned for
production jobs.
Consequently, the line supervisor is responsible for continuing the production and responsible for identifying the nonconforming material and collecting them at the end of the assembly line. The warehouse
operator is responsible for supplying materials to start production and responsible for counting the nonconforming material, identifying it in the ERP system, and transferring it to the identified area. Quality
262

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
operators are those who perform quality control in order to ensure that the product that meets customer
requirements during and after production reaches the customer and responsible for providing accurate
information about the usage or disposal of the nonconforming material.
Making the study more understandable and using the analysis time more efficient, a part belonging to
Pump A is selected via defective quantity of sub-components. After the part that tracked for research
study is determined, a line walk is made in the production area at intervals for 6 months. The appropriate
number of observations are determined to repeat 3 shifts with 10 measurements per shift. Then, measurements are taken at the workstation with a stopwatch. The measurement values are recorded to the
observation form. The arithmetic mean of the measurement values taken for each activity, 𝑋 ̅, is the
value to be used for the calculation of the standard time. Additionally, tiredness and rest time additions
(%15 in general) need to be made to the normal time found by multiplying the measured time by the
appreciated tempo. The total cycle time for Pump A products to complete the flow in a total of 11
processes is 2044 seconds and the total lead time is 8.7 days (see figure 2).
Future State Map
In the light of improvement points and aid of computer-based programs, a future state map is created
(see figure 3).
With the improvements, it is seen that the 8.7 days flow time in the current state map in figure 2 is
reduced to 7.47 days in the future state map in figure 3. The most glamorous improvement is achieved
by reducing the duration of non-value added activities. The processing time is reduced from 2044 seconds to 1268 seconds, almost half.
Before explaining the actions taken, firstly how it is decided which actions should be implemented with
priority is explained. It is necessary to accurately determine the importance and sequence of an action
plan implementation due to limited implementation time and time to follow up. For this reason, the
TOPSIS method is used. Accordingly, the managers responsible for the operations and supply chain
processes at Company X participate in the decision process. At the end of the study, the opinions of all
participants are in line.
The calculation processes of this method are shown figure 1 and contain a series of successive
steps.(Hwang and Yoon, 1981).
Quality (C1), productivity (C2), cost (C3), transportation (C4), and flexibility (C5) are the criteria determined for the TOPSIS method. As a result of this study, the order of the action plan steps is revealed
effectively. As a result of this evaluation, Alternative 3 (Usage of computer based forms for recording
of non-conforming material) is the first action because it has the shortest distance to the ideal solution.
Alternatives and their sequences are listed as follows:
1.

Preparing default rework instructions for the standard error codes (A1)

2.

Improving transportation equipment and type (A2)

3.

Usage of computer based forms for recording of non-conforming material (A3)

4.

Clarifying material count operation (A4)
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5. Improving the supplier process and supplier product to avoid rework operation in-house (A5)
6. Marking reworked parts (A6)
7. Defining a standard error codes for the product family (A7)
The stages of calculating alternatives with the TOPSIS method according to the criteria mentioned above
are shown in Table 3.

Figure 1. Calculation processes of the TOPSIS method
Details of Corrective Actions
The activities carried out are detailed below:


Action 1 : “Usage of computer based forms for recording of non-conforming material.” (A3)



Action 2 : “Defining a standard error codes for the product family.”(A7)



Action 3 : “Preparing default rework instructions for the standard error codes.” (A1)



Action 4 : “Marking reworked parts.” (A6)



Action 5 : “Clarifying material counting operation.” (A4)



Action 6 : “5S and Improving transportation equipment and type.” (A2)



Action 7 : “Improving the supplier process.” (A5)
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Table 3. The calculation process for case study
Pair-wase
matrix
C1
C2
C3
C4
C5
Total

Quality
C1
1
0.25
0.20
0.33
0.33
2.12

Benefit
Criteria
Criteria weight
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Productivity
C2
4.00
1
0.50
0.25
0.50
6.25

Cost
C3
5.00
2.00
1
0.20
0.25
8.45

Transportation
C4
3.00
4.00
5.00
1
0.50
13.50

Flexibility
C5
3.00
2.00
4.00
2.00
1
12.00

Pair-wase
matrix
C1
C2
C3
C4
C5

beneficial
Quality
0.44
5
3
9
3
2
4
8

Normalized matrix
beneficial
non-beneficial non-beneficial
Productivity
Cost
Transportation
0.20
0.20
0.09
6
7
8
4
5
7
7
5
8
5
6
4
3
7
9
6
7
3
7
3
6

beneficial
Flexibility
0.08
9
8
5
8
5
6
4

Criteria
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Criteria
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Quality
0.151
0.091
0.272
0.091
0.060
0.121
0.241

STEP 2: W normalized matrix
Productivity
Cost
Transportation
0.079
0.090
0.041
0.053
0.064
0.036
0.092
0.064
0.041
0.066
0.077
0.021
0.040
0.090
0.047
0.079
0.090
0.016
0.092
0.038
0.031

Flexibility
0.040
0.035
0.022
0.035
0.022
0.026
0.018

Si+
0.13
0.19
0.04
0.19
0.23
0.16
0.04

A+
A-

0.272
0.060

STEP 3: Worst and best
0.092
0.038
0.040
0.090

0.016
0.047

Quality
C1
0.47
0.12
0.09
0.16
0.16

Productivity
C2
0.64
0.16
0.08
0.04
0.08

Cost Transportation Flexibility Criteria
C3
C4
C5
weight
0.59
0.22
0.25
0.44
0.24
0.30
0.17
0.20
0.12
0.37
0.33
0.20
0.02
0.07
0.17
0.09
0.03
0.04
0.08
0.08

STEP 1: The normalized decision matrix R
Quality
Productivity Cost Transportation Flexibility
0.35
0.40
0.45
0.45
0.51
0.21
0.27
0.32
0.39
0.45
0.62
0.47
0.32
0.45
0.28
0.21
0.34
0.39
0.22
0.45
0.14
0.20
0.45
0.50
0.28
0.28
0.40
0.45
0.17
0.34
0.55
0.47
0.19
0.34
0.23

STEP 4,5,6: Rank of alternatives
SiCi+
Rank Alternatives
0.10
0.43
3
A1
0.05
0.20
6
A2
0.22
0.84
1
A3
0.05
0.22
5
A4
0.00
0.02
7
A5
0.08
0.33
4
A6
0.20
0.83
2
A7

Rank
3
6
1
5
7
4
2

0.040
0.018

Figure 2. The current state map
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Figure 3. The future state map
RESULTS and CONCLUSION
This paper has discussed processes that take place in oil pump manufacturing and has highlighted problems that exist in the nonconforming material flow. The conducted study has stated the reason for keeping high stock in the management of nonconforming materials. The main and costly reason for the long
lead time is based on the inability to obtain materials from external processes with zero defects. Unfortunately, the development of outsourced processes has not been conducted in line with the management
decision. Significant development activities presented in this study are as follows:


Usage of computer based forms for recording of non-conforming material



Defining a standard error codes for the product family



Preparing default rework instructions for the standard error codes



Marking reworked parts



Clarifying material count operation



Improving transportation equipment and type



Improving the supplier process and supplier product to avoid rework operation in-house.

In the light of the actions mentioned above, 15% improvement is achieved by reducing the lead time
from 8.7 days to 7.47 days, and 60% improvement is achieved by decreasing the processing time from
2044 sec to 1268 sec.
This study has revealed a number of problems such as giving responsibility with lack of authorization,
inappropriate layout and repetitive operations and handling, unnecessary transportation in the nonconforming material management in the automotive industry. To present a more efficient facility; companies need to work on solutions to develop more innovative and sustainable approaches. Value stream
mapping was accomplished successfully, identified the main problems in the facility, and a visual mapping and observation method of material flows was used. Without the value stream mapping method,
most key waste areas would be overlooked.
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During the literature review that formed the basis of this study, it was observed that multi-criteria decision making techniques were used in product family selection. In this study, the sequence of the improvement actions determined in the future state map was decided by using multi-criteria decision making
techniques.
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HİBRİT BİR TAŞIT TAHRİK SİSTEMİNDE İÇTEN YANMALI MOTOR İLE ELEKTRİK
MOTORUNUN ŞANZIMAN GİRİŞİNE GÜÇ İLETİMİ İÇİN AKTARIM SİSTEMİ
TASARIMI
Doğukan YILDIZ1, Birgül AŞÇIOĞLU TEMİZTAŞ2, Alp Tekin ERGENÇ3
Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

1-2-3

Öz: Küresel ısınmanın etkilerinin yoğun olarak gözlendiği günümüzde, karbon salınımı ise ana gündem
maddesi olmuştur. Bu noktada kara taşıtları bu salınımın önemli bir nedeni olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu sebepten dolayı emisyon kısıtlamaları getirilmiştir. Araştırmacılar, içten yanmalı motorların birim
kilometre başına daha az CO2 üretmeleri için yoğun çaba harcasa da, düşürülen emisyon sınırları yakın
gelecekte sağlamanın yolunun hibridizasyondan geçtiği aşikârdır. Hibrit araçlarda güç iletimi temelde
seri hibrit , paralel hibrit ve güç paylaşımlı hibrit olmak üzere üç farklı şekilde gerçekleştirilmektedir.
Hibrit güç iletim sistemlerinde içten yanmalı motor doğrudan güç iletimine katkıda bulunabilir veya
bağımsız çalışabilmektedir. Bu noktada önemli olan gerek içten yanmalı motor gerekse elektrik motorunun sorunsuz bir şekilde şanzımana veya doğrudan tekerleklere tork iletmesini sağlamaktır. Bu çalışmada deneysel olarak bir süreç tasarlanarak, elektrik motorundan şanzımana tork iletimi zincir-dişli mekanizması ile gerçekleştirilmiştir. İçten yanmalı motordan otomatize şanzımana hareket iletiminde kullanılan kuru tip baskı-balata sistemi yerine, kısmı kavramanın ve tam kavramanın elektronik sinyaller
ile kontrol edilebileceği bir elektromanyetik kavrama kullanılmıştır. Elektrik motorunun şanzıman girişine içten yanmalı motordan bağımsız hareket iletebilmesi için tek yönlü kavrama kullanılmıştır. Bu
kavrama ile elektrik motorunun içten yanmalı motoru döndürmesinin önüne geçilmiş, her iki kavrama
ile bağımsız güç iletimi söz konusu olmuştur. Bu çalışmada ise süreci deneysel doğrulamak için sistem
tasarlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hibrit Taşıtlar, Güç İletimi, Elektromanyetik Kavrama, Zincir-dişli, Tek Yön Kavrama
GİRİŞ
Küresel ısınma günümüzde yoğun olarak gözlemlenmektedir ve karbon salınımı ise küresel ısınmanın
başlıca sebeplerindendir. Karbon salınımı miktarını sınırlamak için kara taşıtlarına yönelik gittikçe sıkılaşan emisyon kısıtlamaları getirilmiştir. Kara taşıtlarında karbon salınımını azaltmak ve emisyon sınırlarına uymak için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak emisyon sınırlarını sağlamanın yolunun hibrit
araçlardan geçtiği görülmektedir (Xiaolin Tang vd.,2019 , Yoon Hyuk Shin vd.,2013).
Hibrit araçlarda güç kaynakları içten yanmalı motor ve elektrik motorudur. Bazı Hibrit araçların güç
iletim mekanizmalarında içten yanmalı motor doğrudan güç iletimine katkıda bulunmazken bazı mekanizmalarda ise içten yanmalı motor doğrudan aracın tekerleklerine güç iletimini sağlayabilir (Mihael
Cipek vd.,2013, Kunqi Ma vd.,2019, A. Haj-Fraj vd.,2001).
Aslında hibrit araçların temel çalışma ve güç aktarım prensibi, tork belirli bir değere ulaştığında içten
yanmalı motor ve/veya elektrik motorunun farklı hızlarda verimli bir şekilde çalışması ve güç iletiminin
motorlar arasında değişkenlik göstermesidir (Ivar Roskifte Leikarnes,2017).
Hibrit araçlarda yapılan güç iletim sistemleri şekil 1’de gösterilmiştir.

268

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR

Şekil 1. Hibrit araçlarda yapılan güç iletim sistemleri
Hibrit araçlar; seri hibrit, paralel hibrit ve güç paylaşımlı hibrit olmak üzere üç ana gruba ayrılır. Seri
hibrit araçlarda içten yanmalı motor elektrik motorunu desteklemek için kullanılır. Tekerleklere güç
iletimi sadece elektrik motoru ile yapılmaktadır. İçten yanmalı motorun doğrudan güç iletimine katkıda
bulunmamasından dolayı içten yanmalı motor en verimli noktada kontrol edilebilir. Bu sebepten dolayı
seri hibrit araçlarda birim kilometre başına daha az CO2 üretilir. Ancak seri hibrit araçlarda aracın hareketini ve enerji dönüşümlerini sadece elektrik motorunun sağlaması nedeniyle verimi diğer hibrit sistemlere göre daha azdır (M. Jianning Zhao,2017, K.David Huang,2004).
Paralel hibrit araçlarda hem içten yanmalı motor hem de elektrik motoru tekerleklere güç iletir ve mekanik olarak bağlıdırlar. Paralel hibrit sistemde tekerleklere iletilen güç akışının bir kısmı aküye yönlendirilebilir. Bu sebepten dolayı paralel hibrit sistemi seri hibrit sisteme göre daha verimlidir. Aracın
güce ihtiyacı olması durumunda hem içten yanmalı motor hem de elektrik motoru tekerleklere güç iletimi sağlar. Ancak paralel hibrit sistemlerde içten yanmalı motor sürekli olarak en verimli noktada çalışmadığı için termal verimliliği daha düşüktür ve emisyon değeri daha yüksektir. Ayrıca paralel hibrit
sistemin yapısı seri hibrit sisteme göre daha karmaşıktır (M. Jianning Zhao,2017, K.David Huang,2004).
Güç paylaşımlı hibrit sistemde içten yanmalı motor ve elektrik motorları birbirlerine planet-dişli mekanizması ile mekanik olarak bağlıdır. Elektrik motorları kullanılmadan içten yanmalı motor ile tek başına
güç iletimi sağlanamaz. Her iki elektrik motoru da bataryayı şarj edebilme yeteneğine sahiptir. Güç
paylaşımlı hibrit sisteme sahip olan araçlar daha iyi yakıt ekonomisi ve elektrikli sürüş verimliği sağlar
(M. Jianning Zhao,2017).
Elektromanyetik tozlu kavrama bir kavrama türüdür ve uyarma akımının oluşturduğu manyetik alanın
etkisiyle aradaki tozlar boşluğu doldurarak torku iletir. Elektromanyetik tozlu kavrama motor çıkışını
ve şanzıman giriş milini birleştirir. Şanzıman giriş mili iç halkaya, motor çıkışı ise dış halkaya bağlıdır.
İç halka ve dış halka arasında belirli miktarda ferromanyetik toz vardır. Dış halkada ferromanyetik tozları voltajın etkisi ile mıknatıslayan bir bobin bulunur.Uygulanan voltajın miktarı arttırıldığında motordan şanzımana iletilen tork miktarı doğru orantılı bir şekilde artar ( Naila Mikhaeil-Boules,1994, A.Ergenc,2015).
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, içten yanmalı motor ve elektrik motorunun birbirlerinden bağımsız olarak şanzımana güç iletebilmesi için hibrit güç grubu tasarlamaktır. Tasarlanan güç sisteminde her iki güç kaynağı
bağımsız olarak tekere güç iletebilir olmalıdır.
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KAPSAM
Elektrik motorunun şanzımana güç iletebilmesi için zincir-dişli ve tek yönlü rulman mekanizmalarının
yeterli mukavemeti sağladığının belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için deney düzeneği kurulmadan
önce gerekli hesaplamalar yapılmıştır.
Zinciri tahrik edecek elektrik motorunun gücü 15 kw, motor devri ise 1500 d/d/k dır. Öncelikle hibrit
güç grubu tasarımı için kullanılacak zincirin uzunluğu belirlenmiştir. Zincirin bakla sayısı aşağıdaki 1.1
formül yardımıyla hesaplanır.
[1.1]
Bu formülde; X bakla sayısı, z1 ve z2 dişlilerin diş sayısı, a dişlilerin merkezleri arası mesafe, p ise
zincirin boğum uzunluğudur. Bakla sayısı ise en yakın üst çift tam sayıya yuvarlanmalıdır.
Zincir uzunluğu ise aşağıdaki 1.2 formül yardımıyla hesaplanır. Bu formülde L zincir uzunluğudur.
[1.2]
Zincir uzunluğu hesaplandıktan sonra zincir-dişli sistemi üzerine uygulanan kuvvetler bulunmuştur. Bu
kuvvetler aşağıdaki denklemler ( 1.3 -1.6) yardımıyla hesaplanmıştır.
[1.3]
[1.4]
[1.5]
[1.6]
Yukarıdaki denklemlerde; Ftop zincir üzerine etkiyen toplam kuvvet, Fu çevresel kuvvet, Fmç merkezkaç
kuvvetinin oluşturduğu çekme kuvveti, Fq ise zincirin ağırlığından dolayı oluşan çekme kuvvetidir.
Toplam kuvvet hesaplandıktan sonra zincir-dişli sisteminin emniyetli olup olmadığı aşağıdaki 1.7 formül yardımıyla hesaplanır.
[1.7]
Yukarıdaki formülde ise Fk sessiz zincir üzerine gelebilecek maksimum kuvvet değeri, Kiş işletme faktörüdür.
Daha sonra ise tek yönlü rulman üzerine gelen kuvvetler hesaplanır. Öncelikle rulman üzerine etki edecek eksenel (Fa) ve radyal (Fr) kuvvetlerinin hesaplanması gerekmektedir. Daha sonra Fa/Co ve Fa/Fr
değerlerinin hesaplanması gerekir. Fa/Fr>e olduğu için tablodan dinamik radyal faktör (X) ve dinamik
eksenel faktör (Y) değerleri bulunur. Eşdeğer dinamik yük aşağıdaki 1.8 denklem yardımıyla bulunur.
[1.8]
İşletme saati cinsinden ömür ifadesi (L10h) ise aşağıdaki denklem 1.9 yardımıyla bulunmaktadır.

270

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
[1.9]
Aşağıdaki denklem 1.10 ile ömür faktörü (fl) hesaplanır.
[1.10]
Yukarıdaki denklemde hesaplanan ömür faktörü (fl) ile öngörülen ömür faktörlerinin (fl(öng)) karşılaştırılması gerekir. fl fl(öng) olmalıdır.
YÖNTEM
Elektrik motorunun şanzımana güç iletmesi için zincir-dişli mekanizması kullanılacaktır. Bu zincir sisteminin tasarımında, uygun zincir secimi için gerekli hesaplamalar yapılmış ve elektrik motorunun tek
yön hareket iletmesi için uygun tek yönlü kavrama özellikli rulman seçilmiştir. İçten yanmalı motorun
güç iletimi için otomotivde kullanılan bir elektromanyetik kavrama hibrit sistem isterleri dikkate alınarak revize edilmiştir. Şekl.2’de sistemin şematik şekli görülmektedir.

Numara
1
2
3
4
5
6
7

Parça adı
İçten yanmalı motor
Elektomanyetik kavrama
Zincir
Şanzıman
Elektrik Motoru
Dişli
Baskı rulmanı

Şekil 2. Deney seti şematik şekli
Deneysel doğulma çalışması için bir test düzeneği kurulmuştur. Bu düzenekte, 15 kW Femsan marka
bir doğru akım motoru elektriksel güç grubu yerine, Honda Gx 270 tipi tek silindirli motor içten yanmalı
motor güç grubu yerine kullanılmıştır.
Şanzıman çıkışında karşı yük oluşturmak için Kemsan marka 10 kW gücünde bir doğru akım motoru
aks mili revize edilerek bağlanmıştır. Şekil. 3’ de kurulan sistem görülmektedir.
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Şekil 3. Sistemi doğrulama amaçlı kurulan deney seti resmi
Deneysel çalışmada 15 kW elektik motoruna bir doğru akım motor sürücü ile yol verilerek dönmesi ve
şanzımanı döndürmesi sağlanacaktır. Bu esnada şanzıman çıkışındaki doğru akım motorunun alan sarımı 0-200 V arası değişken güç kaynağı ile uyarılacak ve sabit dirençlere bağlı armatür sarımının gerilim üretmesi sağlanacaktır. Dirençlerden akım geçmesi ile şanzımanı döndüren elektrik motorunun yavaşlaması (yüklenmesi) sağlanacaktır. Bu çalışma rejimi devam ederken içten yanmalı motora marj
basılacak ve elektrik motorunun ilettiği tork azaltılırken aynı karşı yük şartında içten yanmalı motor
kavraması bağlanarak kesintisiz ve sarsıntısız güç iletimi şartları etüd edilecektir.
BULGULAR
Ön deneysel çalışmayı yapmak için öncelikle zincir üzerine gelen çevresel ve çekme kuvvetleri hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda sessiz zincir ve diş sayısı 34 olan aynı çaptaki iki adet dişlinin kullanılmasının uygun olduğu belirlenmiştir. 15 kW gücünde elektrik motorundan rulman üzerine
etkiyen eksenel ve radyal kuvvetler hesaplanmıştır. Bu hesaplamalara dayanılarak elektrik motorunun
bağımsız olarak tek yönlü güç iletimi sağlaması için CSKP35 serisi tek yönlü rulman kullanılmasına
karar verilmiştir
Ön deneysel çalışma sisteminde CSK12 serisi tek yönlü rulman kullanılmasının yeterli olduğu formüller
kullanılarak belirlenmiştir. İçten yanmalı motor tarafında otomotiv sektöründe kullanılan bir elektromanyetik kavrama kullanılmıştır. Manyetik kavrama, elektronik sinyaller ile istenen zamanda ayrıma
ve bağlama işlevi yapılabilmesi için tercih edilmiştir. Elektrik motoru ile hareket iletimine başlanmasından sonra içten yanmalı motora geçişte manyetik kavrama titreşimsiz geçişe imkan verecektir. Ayrıca olası bir problem yaşanması durumunda , kavramanın eklektiğinin kesilmesi ile kavrama çözülecektir. Bu kavramanın kısmı debriyaj ve tam kavrama durumlarını kontrol edebilmek için 0-12 V aralığında gerilim uygulanması gerekli olacaktır. Bu bağlamda sistemde değişken bir voltaj kaynağı kullanılacaktır. Uygulanan gerilim miktarı ile elektromanyetik kavrama üzerinden iletilen güç arasında lineer
bir ilişki bulunmaktadır.
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SONUÇ
Bu çalışmada ortaya konan deney düzeneği, gerçek bir araca uygulanacak hibrit güç sisteminin tasarım
doğrulama testleri ve kontrol sinyallerinin etillerinin izlenmesi amacı ile kurulmuştur. Elektrik motorunun limit gücüne gelmesi ve /veya direkt olarak içten yanmalı motorun tork iletiminde kullanılmak
istenmesi durumunda gaz pedalına basıldığı andan, tekerde torkun gözlendiği ana kadar geçen gecikme
bu sistemde etüd edilerek , gecikme (delay ) minimize edilecek ve oluşabilecek problemler çözülecektir.
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GERÇEK ZAMANLI GÖRÜNTÜ İŞLEME KULLANILARAK KARTEZYEN ROBOT İLE
FOTOLİTOGRAFİDE MASKE HİZALAMA
Mehmet ÖZEL1, Hakan YILMAZ2, Mustafa ANUTGAN1,3
1

Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Teknoloji Fakültesi, Karabük Üniversitesi, Karabük / Türkiye
2
Tıp Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Karabük Üniversitesi, Karabük / Türkiye
3
İnce Film Malzemeler ve Aygıtlar Laboratuvarı (İFMAL), MARGEM, Karabük Üniversitesi,
Karabük / Türkiye

Öz: Düzlemsel bir tümleşik devre üretiminde yer alacak olan devre elemanları, metalik bağlantı hatları
ve pasifleştirme tabakaları üretim öncesinde yazılımsal olarak katmanlar halinde tasarlanmaktadır. Üretim esnasında tüm katmanlara ait desenler fotolitografik süreçler yardımıyla kristal Silisyum alttaban
üzerine ayrı ayrı aktarılmaktadır. Üretilecek olan tümleşik devrenin çalışması için tüm katmanların birbirleriyle tam uyumlu şekilde alttaban üzerine aktarımları sağlanmalıdır. Söz konusu katmanlardaki
devre elemanları çoğunlukla mikron-altı boyutlarda olduğundan katmanlar arasındaki kusursuz uyum
ancak yüksek hassasiyete sahip maske hizalayıcılarla sağlanabilmektedir. Maske hizalama cihazında
kullanılan mekanik sistemlerin (motor, rulman, dişli, mil, vs.) hassasiyetleri, UV ışığın şiddeti ve homojenliği ortaya çıkacak ürünün kalitesini ve yeniden üretilebilirliğini direkt olarak etkilemektedir. Mekanik hassasiyet için dişli millerin adım boşlukları ve diş adımlarının 1 mm seçilmesi ile yük üzerinde
dayanımı yeterli olacağı gibi 1 turda alınacak mesafenin sınırlı kalması sağlanmaktadır. Dişli çarklara
göre yön değişimlerinde oluşan boşluğun daha az olması bakımından avantajlı olacağı düşünülen kayış
kasnak sistemi tercih edildi. Kayış kasnak sistemi ile dişli milin uç noktasına eklenecek 120 dişli kasnak
ile hassasiyet 10 kat daha artırılmaktadır. Motor sürücü bu adımları darbe başına 1/256 parçaya bölen
ve attığı bu adımları sistemin kütlesel ağırlığının yüksek olduğu veya hızın ön planda olduğu eksenlerde
sağladığı spreadcycle modunda daha yüksek akım ile adım atlamadan sürmesini, stealtchop modunda
ise daha sessiz ve yumuşak sürmesini sağlamaktadır. Görüntü işleme yöntemleri uydu görüntüleri gibi
makro görüntülerden mikroskobik görüntülerin analizine kadar birçok alanda etkin olarak kullanılmaktadır. Hizalamanın otonom olarak yapılabilmesi amacıyla kamera aracılığıyla alınan görüntüler gerçek
zamanlı olarak analiz edilerek motorların istenen hareketi yapması için gerekli komutların oluşturulması
sağlanmıştır. Alınan görüntü ikili(binary) görüntüye çevrilmekte, gerekli morfolojik aşamalardan sonra
maske ve desenlenecek malzeme üzerindeki işaretler tespit edilmektedir. Daha sonra bu işaretlerin çakıştırılması için gerekli yer değiştirme hesaplanarak motorlara gerekli komut gönderilmektedir. Bu işlem sürecine, hizalama tamamlanıncaya kadar tekrarlanarak devam edilmekte, hizalama sağlandığında
motorlar kilitlenmekte ve UV ışık yardımıyla fotorezist kaldırma yapılarak işlem tamamlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tümleşik Devre, Step Motorlar, Fotolitografi, Maske Hizalama, Görüntü İşleme,
Otonom
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Maske hizalayıcı, yarıiletken teknolojisinde transistör devrelerinin (entegre devreler, mikroçipler, vb.)
üretiminin bir aşaması olan, bir alttaban üzerine kaplanmış fotoduyarlı bir malzeme (fotorezist) üzerine
bir fotomaskeden geçirileren UV ışık yardımıyla alttaban üzerinde üretilecek devre ile ilgili hassas ve
hizalanmış desenler oluşturmaya yarayan bir cihazdır. Maske hizalama cihazında kullanılan mekanik
sistemlerin (motor, rulman, dişli, mil, tabla, vs.) hassasiyetleri, UV ışığın şiddeti ve homojenliği, fotorezist üzerindeki aydınlatma süresi ortaya çıkacak ürünün kalitesini ve yeniden üretilebilirliğini direkt
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olarak etkilemektedir. Bu sebeple, maske hizalayıcı mikro/nano boyutlardaki devre elemanlarını içeren
entegre devrelerin üretim teknolojileri için bir başlangıç noktasıdır (Voelkel et al., 2010; Weichelt et al.,
2014). Maske hizalayıcıda üretilecek olan örneğin kamera ile alınacak görüntüsünün çözünürlüğü ne
kadar yüksek olursa fonksiyonel elemanların boyutları o derece küçük olacaktır (Vetter et al., 2018).
Bununla birlikte, ışığın şiddeti ve açısı oldukça önemlidir. Civa lambaları bu işler için oldukça uygundur
ve 250nm-600nm dalga boyları arasında çalışmaktadır. Fakat son zamanlarda civa lambalarının dezavantajları göz önüne alınarak piyasaya bu lambaların yerine aynı dalga boylarında çalışan yüksek güçte
ışık yayan ledler kullanılmaya başlanmıştır (Bernasconi et al., 2018).
Fotolitografinin kelime anlamı ise taşların üzerine yazı yazmaktır (Mack, 2006). Litografi mikro-optik
kompanentlerin üretimi için kullanılan yöntemlerin arasında en yaygın olanıdır. Verimi yüksek olan bu
işleme yöntemi oldukça ucuzdur. Farklı çözünürlük imkanları tanıyan elektron ışını ve projeksiyon litografisi pahalı olduğundan gölge baskısı uygun bir alternatiftir (Weichelt et al., 2016). Maske hizalama
litografisi, litografi katmanları için önemlidir ve ekran, led, CMOS görüntü işletim sensörü, mikro akışkanlar ve MEMS üretimi için yaygın olarak kullanılır (Voelkel et al., 2012). Fotolitografi işlemi ele
alındığında, ilk işlem olarak alttaban üzerine fotorezist belirli bir süre dahilinde kaplanır ve ısıl işlem
gerçekleştirilir. Bu işlem sonrasında, fotomaskeden alt tabana aktarılmak istenen desen maske hizalayıcı
cihaz tarafından hizalanır. Bu tekniğin temel bileşeni, saydam substrat üzerinde harici hizalama işaretleri
kullanmaktır. Maske hizalayıcı ile hizalanan desenin fotorezist tabakası üzerine aktarılması için alttaban
UV ışık altında belirli bir süre bekletilir; fotomaske üzerindeki saydam alandan geçen ışık fotorezistin
kimyasal yapısını bozar ve kimyası bozulmuş olan fotorezist bir kimyasal ile tab edilir. Bu süreç sonrasında fotomaske üzerindeki desen mikro/nano boyutlardaki ayrıntılarıyla birlikte alttaban üzerine taşınmış olur (Hu, 2009; Abdollahi et al., 2017). Fotolitografi işlemlerinde maske hizalayıcı, mikro/nano
mertebelerde işlem yaptığı için ortamdaki ısı, nem, gürültü, titreşim gibi etkenlerin kontrol edilmesi
gerekir. Bu parametrelerde oluşacak dalgalanmalar, maskenin hizalanması sırasında adım sayısını etkileyerek maskenin kaymasına, dolayısıyla hizalama hatalarına sebebiyet vermektedir (Özdoğan, 2014).
Günümüzde kullanılan bütün yarıiletken tabanlı aygıt, tümleşik devre vs. gibi çoğu üretimin mikro/nano
boyutlardaki aygıtların geometrisini belirlemek için fotolitografi süreçleri kullanılır (Sze, 2002).
Alttaban ile alttaban üzerine aktarılacak olan deseni içeren maske vakum yardımı ile sabitlenerek X, Y,
Z ve R eksenlerinde bir mikrokonumlayıcı kullanılarak hassas bir şekilde hareket ettirilir (örneğin, X,
Y, Z düzlemlerinde en fazla 20 mm, R ekseninde ise en fazla 10 derecelik hareket) (Matsumoto and
Okamoto, 1976). Üst ve alt taban yerleştirildikten sonra istenilen şekilde konumlandırılır. İşlemlerin
durumuna göre görüntü işleme yapılacak olan örneğin yüzeyi harfler ve sayılar ile bölünür. Ardından
kelimelerdeki harfler; veritabanı, konum ve açı bilgisi ile karşılaştırılır. Harfler, görüntü işleme algoritmaları tarafından belirlenir. Bu bilgiler kullanılarak maske vakum tutucu ile alınır ve harfler motorlar
yardımı ile yüksek hassasiyet üzere (sıfır derece) hizalanır (Cuşkun vd. 2016).
Görüntü işlemeli kartezyen robot olarak tanıtılan sistemin amacı ise x, y, z, r eksenlerinde step motorlar
yardımıyla istenilen hedefe encoderlardan aldığı veri yardımıyla geri beslemeli ulaşmaktır. Görsel servo
motor kontrolü 2 döngü üzerinde tanımlanabilir. Bunların ilk döngüsü, kamera ile alınan video karesindeki bir hedefi algılamak için görüntü işleme döngüsü ve ikinci döngü ise kartezyen robotun geribesleme
kontrolü için servo motor yazılım döngüsüdür. Hedefin takibi renk olasılık görüntüsüne bağlıdır. Bir
kamera ile mevcut görüntü üzerinde renk histogramından olasılığı en fazla olan, hedef konumunu bulan
sürekli uyarlamalı ortalama kaydırma(camshift) algoritmaları kullanılır (Weiss et al., 1987; Lohitharn
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and Sangveraphunsiri, 2013). Arzu edilen konumun elde edildiği, bir kamera vasıtasıyla geri beslemeli
olarak belirlendikten sonra ise daha önceden belirlenen bir süre boyunca cam maskenin üst kısmından
UV ışık verilir ve alttaban üzerine maskedeki desen aktarılmış olur (Ayata ve Yamada, 1988; Domenicali, 1993). Desenleri oluşturulmuş olan alttaş artık katkılama veya aşındırmaya hazır olmuş olur. Bu
süreç yarıiletken aygıt üretiminin önemli bir aşamasıdır. Geleneksel bir maske hizalayıcı büyük kütleli
ve taşınmaz demirbaş statüsünde değerlendirilebilecek bir üründür. Ancak, günümüz teknolojisinin gelmiş olduğu noktada, gövde malzemeleri daha hafif ve sağlam, motorlar daha hassas, elektronik devre
kartları ve UV ışık kaynakları ise daha kompakt ve verimlidir. Böylece hizalama hassasiyeti mikrometre
mertebesinde kalan (nanometre mertebesine inmeyen) devre elemanlarının üretimi için daha küçük hacimli ve taşınabilir maske hizalayıcılar tasarlanabilir.
AMAÇ
Bu çalışma, yarı iletken teknolojisinin temelini oluşturan aygıtların (transistör dizinleri, entegre devreler, vb.) üretim süreçlerindeki kritik aşamalarda kullanılan maske hizalayıcının üretimi amaçlanmaktadır. Cihazın yarı otomatik veya tam otomatik bir yapıda olması ve istenilen işlemlerin büyük bir bölümünü önceden verilen komutlar sayesinde otonom olarak gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. Gelişmeye
açık olan bu sistemin kontrol bloğu, görüntü işleme ve geribesleme algoritmalarının etkin yazılım ile
istenilen komutları eksiksiz yerine getirmesi ve elektronik komponentlerinin minimal boyuta indirgenmesi ile daha hassas hizalamaların yapılması planlanmaktadır. Bu sayede, geliştirmiş olduğumuz ürün
kullanılarak daha yüksek teknolojik yarıiletken aygıtlar üretilebilecektir.

(A)Maske vakum yardımıyla pürüzsüz yüzeye oturtulur ve sabitlenir. Maskenin aktarılması istenen fotorezist kaplı örnek vakum yardımıyla cihazın kullanım
şekline göre alt veya üste sabitlenir. Kameradan alınan
görüntüye göre önce açısal açıklık dönme sayesinde
düzeltilir.
(B) Kameralar ile önceden tasarlanmış maske üzerindeki hizalama işaretlerine bakılır. Bu işaretler genelde
4 köşede veya 2 köşede bulunmaktadır.
Şekil 1. Maske ve örneğim kameralar yardı-

(C) Maskenin dış kenarlarındaki işaretçileri üst üste gelecek mıyla hizalanması (Pham et al., 2018).
şekilde ve köşelerde herhangi bir açıklık kalmayana dek hizalama yapılır. Hizalama işlemi bitince maske ve örnek birbirine
dokundurularak UV(Ultra violet) ışık kaynağına belirli bir süre maruz bırakılarak fotorezist kaldırılır ve
maske aktarılmış olur.
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KAPSAM
Maske hizalayıcı Şekil 2’de görüldüğü üzere alt uzvunda 4 eksen hareket kabiliyetine sahip üst uzvunda
ise 3 eksen hareket kabiliyetine sahip olarak literatürde
ve aynı işi yapabilen diğer robotik sistemlere göre daha
pratik ve ulaşılabilirdir. Tamamen yeni bir tasarım olan
bu cihaz standart maske hizalama cihazlarının hareket
mantığı olan pnömatik sistemler ile konum değiştirmek yerine step motorlar, dişli miller gibi mekanik sistemler ile hareket kabiliyeti sağlamak üzere üretilmiştir. Alt uzvunda x ve y eksenleri için 10 cm, z ekseni
için 2 cm, r (açısal dönme) için 10 derece hareket kabiliyetine sahiptir. Üst uzvunda ise x ve y eksenlerinde
25cm ve z ekseninde 15cm hareket kabiliyetine sahiptir. Kartezyen robotların belirli sınırlar dahilinde yük- Şekil 2. Maske hizalayıcının 3d mekanik tasarımı
sek çözünürlük ve uzun ömürlü stabilitesi sayesinde çok hassas hareketleri yapabilmesi bu cihaz tasarımındaki kullanımına etken bir nedendir. Ayrıca tasarımında üst maske ve alt örneğin kenetlenmesi esnasında meydana gelecek baskı sonucunda oluşacak kütlesel atalet moment hareketin dik eksenine gelen
z ekseninde oluşacağı için minimum olacak, eksenlere
ve motorlara düşen dik kuvveti absorbe edecektir.
Bu makine atmega 2560 8 bit ve 16 Mhz hızında bir
kontrolcü ile seri haberleşme mantığıyla kontrol edilmektedir. Kontrolcü alt uzuvlarda bulunan direk hareket
millerine bağlı olan 400 pulse encoder sensöründen aldığı verinin karşılığında motor sürücüleri yönlendirmektedir. Şekil 3’de görülen C# arayüzünden gönderilen komutlara göre anlık geri beslemeli olarak verileri
işleyen ve işlediği verilere göre manuel veya otonom
maske hizalaması planlanmaktadır.

Şekil 3. C# seri haberleşme arayüzü

Şekil 4’te görülen maske hizalayıcı cihazını tek bir
merkezden kontol etmek için tasarlanan devre; Step
motor sürücülerini, elektropnömatik valfleri ve uv
power ledleri kontrol etmektedir.
UV (Ultra Violet) güç ledlerini elektronik kontrol devresinde bulunan yüksek güçlü transistörler kontrol etmektedir. 5w power ledlerden 52 adet kullanım sonucunda 260w güç gerektiren bu sistemi ancak
Şekil 4. Maske hizalayıcı elektronik kontrol devresi
güç kaynağı mantığıyla kontrol etmek mümkündür.
Potansiyometre ile voltaj ve akım ayarı yapılmakta, ledlerin parlaklık kontrolü
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Op-amplar üzerinden sinyal üretilerek transistörlerin gate tetiklemesi kısılarak sağlanmaktadır. Elektronik kontrol devresinde hazır smps devrelerine göre akım ve voltaj ayarı olan, kısa devre ve aşırı akım
koruması bakımından avantajlı olduğu düşünülen güç kaynağı mantığıyla tasarlanan devre tercih edilmiştir.
10mp çözünürlüklü CMOS sensörlü kamera ucuna eklenmiş
500x-05x-2x lenslerin sağladığı yakınlaştırma ile her kutucuğun 100 mikron olduğu Şekil 5’te görüldüğü üzere alınan görüntünün toplam karesi 350x300 mikron boyutlarındadır. 2 boyutlu harekette arayüzdeki hız ayarı ile minimum bir adım 1
mikron olmakla birlikte maksimum adım ise 0,1 mm boyutlarındadır.
Şekil 5. CMOS sensörlü kameradan alınan
mikrometre görüntüsü

YÖNTEM


Solidworks tasarım programından üretilecek olan cihazın tasarım çizimleri yapılmıştır.



Yapılan çizimler sonucunda cihazın genel boyutları belirlendikten sonra CNC ve lazer kesim ile çelik, sac,
demir vb. kesimleri yapılıp mekanik kısmı hazırlanmıştır.



Mikroişlemcilerle kontrol edilecek olan cihazın pnömatik ve elekropnömatik sistemler ile basınç valf bölümleri entegre edilmiştir.



Maske hizalamak için görüntü işleme ile yapılacak mikro seviyelerdeki hizalama bölümü için adım sayısı
fazla olan ve adım mesafesi olabildiğince düşük olan helezon şeklinde dişli miller kullanılmıştır.



Devre kartı Proteus programı ile çizilecek ve yer kaplamaması bakımından minimal boyutlarda üretilmiştir.



Görüntü işleme ile bilgisayar seri portundan kamera görüntüsü alınıp gri tonlamaya sonrasında siyah beyaz
tonlamaya dönüştürüp, gürültüsü giderilen görüntünün trigonometrik olarak maske ve waferın üst üste açısal
fark olmadan hizalanması için step motor sürücülerine komutları gönderen yazılım ile otonom kontrol ve
C# da oluşturulan arayüz ile manuel kontrol sağlanacaktır.



Mikro seviyelerde hizalama işlemini otonom yapabilen bir maske hizalayıcı elde edebilmek için dijital olarak alınan görüntü işlendikten sonra motor sürücülere gerekli komutlar gönderilecek, bu süreç hizalama
işlemi başarıyla tamamlanana kadar geribeslemeli olarak devam edecektir.



Çalışmada izlenecek aşamaları gösterir blok diyagram aşağıda verilmiştir.
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Şekil 6. Çalışmada izlenecek aşamaların blok diyagramı
BULGULAR
Tasarım montajında hareket denemeleri tamamlanan cihazın dayanım testleri yapılmıştır. Kayış kasnak sistemi ile
1/10 oranda hassasiyeti mekanik olarak arttırılan cihazın hassasiyet hesabı yapılmıştır. Motor sürücüsünün 1/256
olan hassasiyetini hesaba katmadan step motorun 1 adımında gerçekleşecek maksimum mekanik kazanım hesapları
aşağıda yer almaktadır.
X, Y Ekseni Hassasiyet hesabı:

Z Ekseni Hassasiyet hesabı:

1mm diş boşluklu helezon dişli

1mm diş boşluklu helezon dişli

0,9 derece step motor (400 adım)

0,9 derece step motor (400 adım)
360°*X=1mm*0,9°

Kayış kasnak kazancı = 10 kat.
360°*X*10=1mm*0,9°

X=0,0025mm=2,5μm

Eksenel dönme Hassasiyet
hesabı:
0.5mm diş boşluklu helezon dişli
0,9 derece step motor (400 adım)
360°*X=0.5mm*0,9°
X=0,00125mm=1,25μm

X=0,00025mm=0,25μm=250nm

Kamera hareketinde yüksek hassasiyete gerek olmadığından mil motor bağlantısı direk yapılmaktadır. 10mp kamera
ve 500x-0,5x-2x lens bütünü ile bir karede 100μm2 bir bölgeyi görüntü işleme için çerçeve içerisine sığdırmaktadır.
SONUÇ
İleri teknoloji ürünlerinin en önemlilerinden olan mikroelektronik yarıiletken aygıtların üretiminde kullanılan mekatronik sistemler her geçen gün daha hassas ve daha otonom hale dönüşmektedir. Maske hizalayıcı söz konusu
mekatronik sistemlerden biridir. Daha hassas ve otonom maske hizalama ile gerçekleştirilen fotolitografik süreçlerin
sonucunda daha düşük boyutlarda ve daha yüksek performanslı mikroelektronik aygıtlar üretilebilmektedir. Maske
hizalayıcı cihazı mekanik tasarım, üretim, elektronik ve yazılım olmak üzere 4 ana başlıktan oluşmaktadır. Prototipi
üretilen bu cihazın şimdiye kadar tasarım, mekanik, elektronik ve manuel kontrol yazılımı tamamlanmıştır. Robotun
gövdesi alüminyum levha, profil ve sac malzemelerin cnc, lazer kesim teknolojisi ile üretimi sonucu ayrıca plastik
parçalar pla malzemeden 3d yazıcı ile üretim sonucunda oluşturulmuştur. Kameradan alınan görüntü çerçevesi
350x300 mikrometre ölçülerinde olmakla birlikte x ve y eksenlerinde minimum hassasiyetimiz 1mikron ölçülmüştür.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED DOWNSCALING PRECIPITATION AND TEMPERATURE
VIA GENERAL CIRCULATION MODELS (GCMS)
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Abstract: In this study, the precipitation and temperature of Tabriz and Ardabil stations in North west of IRAN were
downscaled in monthly scale via the artificial neural network (ANN) and adaptive Nero fuzzy inference system
(ANFIS). The time periods from 1950 to 2005 and 1977 to 2005 were considered for downscaling the general circulation models (GCMs) respectively for Tabriz and Ardabil stations parameters. The parameters from four grid points
around each station were considered as inputs of downscaling. Since there are various parameters, which can be
selected as inputs of modeling, nonlinear mutual information (MI) was used to select dominant inputs. The geopotential height, northward near-surface wind, relative humidity, specific humidity and air temperature were among
dominant selected inputs. The performance of modeling was assessed via Root Mean Square Error (RMSE) and
Determination Coefficient (DC). The comparison of the obtained results indicated that downscaling temperature led
to more accurate results than precipitation, since its more linear behavior. Downscaling GCMs via ANN led to more
DC than that for ANFIS. Moreover, it was concluded that Can-ESM2 could be a proper GCM for downscaling precipitation in Tabriz station but ACESS-1 led to more accurate results in downscaling Ardabil station parameters. The
investigation of the results indicated that different GCMs may have various performance in different stations.
Keywords: General Circulation Models, Downscaling, Artificial Neural Network, Adaptive Nero Fuzzy İnference
System
INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK
The general circulation models (GCMs) as climate models are employed to forecast the atmospheric conditions,
understand the weather and forecast climate change. There are some studies assess the impact of climate change on
the temperature and precipitation in Middle East countries (e.g. see Alotaibi et al., 2018, Okkan and Kirdemir, 2016).
Despite the GCMs trustworthy provision of atmospheric data, the coarse spatial resolution of GCMs causes weak
application in local scale modeling. Therefore, an appropriate downscaling approach should be used to access local
scale weather data from large scale GCMs (Wilby and Wigley, 1997). In order to project local climate change, it is
essential to interpret the coarse-scale GCMs and reanalysis output to finer spatial scale by dynamical or statistical
downscaling methods. In dynamical downscaling, a regional climate model is attained by GCM boundary conditions
and solving equations of motion and thermodynamics (Danandeh Mehr and Kahya, 2016). Although these models
have the ability to develop climate variables, the process consists of uncertainty in parameterization of sub‐grid‐scale
processes with higher computational costs. Whereas statistical downscaling discovers relationships between local
climate variable and GCMs, independent of any information about the physics of the process (Beecham et al., 2014).
However, there is assumptions for statistical downscaling, e.g. as statistical downscaling is using black box modeling
so it can’t be used in other regions also there should be a regional station and data for downscaling. In addition,
developing a statistical downscaling model for finer time scales (such as daily or hourly) often becomes a challenging
task due to high memory requirements and slow convergence associated with modeling large data sets ((Şen, 2010).
Artificial neural network (ANN) and adaptive Nero fuzzy inference system (ANFIS) are black box models, with the
ability to extract complicated relations between predictor and predictand variables and simulate the nonlinear and
time-varying features of the atmospheric variables at various scales (e.g. monthly, daily, hourly) could lead to prevalent use of ANN in GCM data downscaling (e.g. see, Okkan and Kirdemir, 2016).
PURPOSE
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In this study, ANN and ANFIs were applied to downscale the climatic parameters (precipitation and tempreture) via
GCMs. As there are various variables in GCMs, dominent inputs were selected via nonlinear measure of Mutual
information.
SCOPE
The scope of this study is about climate change and application of the GCMs in modeling reginal parameters.
METHOD
In this study, the modeling was applied to the data from two stations (Tabriz and Ardabil) to have a comparison about
the performance of the proposed methodology over different case studies. Tabriz (latitude 38.07° N, longitude 46.14°
E and elevation 1364 m) and Ardabil (latitude 38.22° N, longitude 48.30° E and elevation 1332 m) are located in the
north-west of Iran (see Fig. 1). Ardabil is located on the slopes of the Sabalan mountain. The average annual minimum and maximum temperatures are -4.6°c and 30°c in January and July, respectively. Total annual precipitation is
about 361.2 mm. The relative humidity in the region is about 73% and 48% in December and June, respectively.
Tabriz located in the Quru River valley, between long ridges of volcanic cones in the Sahand and Eynali mountains.
The valley opens up into a plain that gently slopes down to the eastern shores of Lake Urmia, 60 kilometers to the
west. Average annual minimum and maximum temperatures are -2°c and 26°c in January and July, respectively.
Total annual precipitation is about 280 mm. The relative humidity values in the region are about 72% and 36% in
January and July, respectively.

Fig. 1. Case studies map and GCMs grid points
For eliciting local-scale station data from large-scale GCM data, the mean monthly observed precipitation and temperature time series were obtained from the Iran meteorological office for the periods of 1951-2005 and 1976-2005,
for Tabriz and Ardabil stations, respectively. The GCM data under the IPCC-AR5_CMIP5 (IPCC Assessment Report
5 and Coupled Model Intercomparison Project data sets) for historical (past) data from the IPCC data distribution
center (http://cera-www.dkrz.de/) were retrieved, the predictors were extracted from two GCMs including CanESM2, ACESS-1, respectively from research centers of Canada, Australia with mean monthly atmospheric variables
(see Table 1). Since some previous studies have shown better performance when using data from multiple grid points
around the study area (Beecham et al. 2014), predictors from four grid points around each study station were considered in the modeling procedure. As two stations have the same latitude hence, six grid points were used totally, which
are surrounding the two stations, for applied GCMs (see Fig. 1, points A1 to A6 and B1 to B6, for Can-ESM2, and
ACESS-1, respectively). Accessible predictors for applied GCMS were tabulated in Table 1. The number of applied
large-scale atmospheric predictors at each grid point, which are potential predictors (input) were 95 for ACESS-1
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models and 120 for Can-ESM2 model. Therefore, 575 predictors are the candidate for input of considered GCMs for
the downscaling model of each parameter. If the method of trial and error will be used to select dominant inputs,
tests are required which is a time-consuming input selection process. Therefore, nonlinear MI measure
(between candidate inputs and target, Yang et al., 2000) was used in this study to select dominant inputs of ANN and
ANFIS based downscaling models.
Table 1. Applied GCMs and their characteristics
Centre

Model

Grid size

Grid points latitude Applied climate
and longitude around
variables in GCMs
case study

Commonwealth

Access1

1.25°
1.875°

36.75, 45.937 (B1)

ua: eastward wind;

36.75,47.8125 (B2)

va: northward wind;

39.375, 45.937 (B3)

zg: geopotential height;

39.375, 47.8125 (B4)

hur: relative humidity;

Scientific and
Industrial Research

hus: specific humidity;

Organization/Bure au of
Meteorology,

tas: air temperature;
uas: eastward near-surface wind;

Australia

vas: northward near-surface wind;

Canadian
Centreor Climate

37.67308963, 45 (A1)

CanESM2

psl: air pressure at sea level;

37.67308963, 47.8125
hfls: surface upward latent heat flux;
(A2)
prc: convective precipitation flux;
40.46364818, 45 (A3)
pr: precipitation flux;
40.46364818, 47.8125
hurs: nearsurface relative humidity;
(A4)
huss: near-surface specific humidity;
evspsbl: water evaporation flux

Dominant inputs selection
Huge and redundant data, appropriately selecting GCMs and grid points, also predictors are of main significance in
any GCMs downscaling method for a particular area (Lee and Kim 2017). Some researchers have confirmed the
improvement in the performance of data-driven models via input data screening (e.g. see, Nourani et al. 2018). Nonlinear MI measure was applied in the current study to determine the dominant inputs among the potential inputs from
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surrounding points of different GCMs for the study stations. Entropy or information content is a statistical measure
of the randomness or uncertainty in terms of probability distribution. The MI of two random variables is a measure
of the mutual dependence between two variables. High value of MI indicates a large reduction in uncertainty, low
MI indicates a small reduction and zero MI between two random variables means that the variables are independent.
MI between two random variables of X and Y is defined as (Yang et al. 2000):
(1)
where H(X) and H(Y) are the entropies of X and Y, respectively.
The entropy for random variable X with length of n with values X1, X2, …, Xn and the corresponding probabilities P1,
P2, …, Pn can be computed as (Shannon 1948):
(2)
In Eq. 1,

is the joint entropy of X and Y which can be calculated by (Gao et al. 2008):
(3)

MI was applied between the predictors (GCM variables) and predictands (i.e., precipitation and temperature) to sort
out the relationships between inputs and outputs.
Artificial Neural Network (ANN)
ANN contains an input layer, a hidden layer, and an output layer. The number of the neurons in the hidden layer is
obtained via the trial and error process. Weights connect the neurons of the layers and optimum values of the weights
are achieved by training the ANN. Then by comparing the outputs of the ANN and the target values the error is
calculated and back-propagated to update the weights. The output of the ANN is calculated via the Eq. (4) as (Nourani, 2015):
(4)
where i, h, j, b and W express the input, hidden, and output layers neurons, bias and the applied weight (or bias) via
the neuron, respectively; , indicated activation function for the hidden and output layers, respectively; Xi, n, m
demonstrates, respectively input layer variable, number of input and number of hidden neurons; and y, represented
the observed and computed values of the output neuron, respectively. The values of the hidden and output layers and
their weights were obtained via the training and verifying process.
Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)
ANFIS is a hybrid artificial intelligence technique which is the combination of fuzzy logic and ANNs. In fuzzy logic,
the control signal is generated from firing the rule base. This rule base is drawn on historical data and is random in
nature. ANFIS consists of 5 layers.
Layer 1 consists of a member function of each input variable, which can be adjusted.
(5)
Layer 2: Every node in this layer multiplies the incoming signals, denoted as Q, and the output
the firing strength of a rule is computed as,

that represents

(6)
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Layer 3: The ith node of this layer, labeled as N; computes the normalized firing strengths as,
(7)
Layer 4: Node i in this layer computes the contribution of the ith rule towards the model output, with the following
node function
(8)

Layer 5: The output layer of the ANFIS is calculated as:
(9)
Evaluation criteria
One of the frequent measures to assess the performance of the modeling is the Correlation Coefficient (CC), which
reveals the linear relativity between two variables and can range from -1 to 1. The values more than 0 present a
positive dependence and values lower than 0 express a negative relevant, while the value of 0 means there isn’t any
correlation between the two variables. CC is calculated as Eq. 10.
(10)
As well, to assess the exactness of modeling, the Determination Coefficient (DC) is applied. DC explains the agreement of the observed value and the output of the modeling and it is between 0 to 1. The higher DC, presents the
adaptation between the output and observed values. DC is measured as Eq. 11.
(11)
The RMSE corresponds to adaptation between measured and simulated data, which is the sample standard deviation
of the differences between predictor and predictand. It ranges between 0 and ∞, whereas, with reduction in RMSE,
the efficiency is improved.
(12)
FINDINGS
MI measure was computed between target (observed precipitation and temperature at stations) and each atmospheric
predictor from GCM (in surface and various levels of the atmosphere) at six grid points around the stations and the
variables with higher ranges of MI in significant level of t-student were selected as the inputs for the ANNs. Results
of predictor selection are tabulated in Table 2.
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1.2

Model

1.3 Selected inputs 1.5 Selected inputs 1.7 Selected inputs 1.9 Selected inputs
for
precipitation for
precipitation for
temperature for
temperature
modeling
of Tabriz modeling of Ardabil
modeling of Tabriz
modeling of Ardabil
1.4

1.6

1.8

1.10

1.17 Ua85000(A6)

1.22 va92500(A5)

1.27 hur100000(A6)

1.18 hus2000(A6)

1.23 va20000(A1)

1.28 hur10000(A3)

1.14 uas(A2)

1.19 hus15000(A2)

1.24 hur7000(A1)

1.29 ta100000(A6)

1.15 hus10000(A4)

1.20 Hus5000(A3)

1.25 hur15000(A4)

1.30 zg70000(A6)

1.16 ua1000(A5)

1.21 evspsbl(A5)

1.26 hur15000(A2)

1.31 zg3000(A2)

1.33 hus7000(A1)

1.38 Hus1000(A2)

1.43 Hur15000(A2)

1.48 Va70000(A4)

1.34

hus10000(A5)

1.39 hur1000(A3)

1.44 hur15000(A1)

1.49 hur10000(A2)

1.35

hur700(A4)

1.40 hus300(A3)

1.45 hur10000(A4)

1.50 va30000(A5)

1.36 Evspsbl(A4)

1.41 tas(A2)

1.46 va70000(A1)

1.51 hfls(A6)

1.37 hus7000(A4)

1.42 Uas(A3)

1.47 va92500(A5)

1.52 hur7000(A6)

1.11 ACEESS- 1.12 Hfls(A5)
1
1.13 zg3000(A2)

1.32 CanESM2

1.53

1.54 Note: GCMs grid points are based on Fig. 1, (at A1, A2, …, B1, B2, …)

According to Table 2, Relative humidity (hur), northward wind (va) and air temperature (ta) mostly show maximum
MI values in three GCMs with temperature. Most selected dominant parameters, which affect the temperature of the
Tabriz station is from A1 grid point, as hur. This may be due to the impact of the proximity of this grid point to Urmia
Lake, so its humidity affects the temperature. Another dominant parameter was va which shows the influence of
wind, which blowing from Sahand Mountains. In Ardabil station, temperature is affected mostly by humidity variables especially in grid points A3 and B6, located in Caspian Sea, which this sea has a significant impact on Ardabil
station climate. Also for precipitation of the Tabriz station, hus and hur were prominent predictors in high pressure
levels, this is due to Mountainous and arid climate of the Tabriz region and inadequate humidity sources (i.e., large
water bodies) around the study area so, far away water bodies like the Caspian Sea can be transferred in high pressure
levels. About precipitation of Ardabil station similarly, humidity variables from grid points A3 and B6 as well as ua
and uas (eastward wind) have more impact on the precipitation values since wind transfers the humidity from seaside
to the station. Zg is one of the effective variables in B6 grid point for precipitation of Ardabil, which emphasize the
importance of temperature alteration on the sea, therefore blowing wind to the location of the Ardabil, carry out the
humidity to the nearby mountainous region. The selected variables were used as inputs of ANN and ANFIS models
and in this way, all data were normalized because the active function, which is used as a non-linear kernel in ANN,
is more sensitive to the large variations in the range of -1 to 1 or 0 to 1. For the purpose of calibration and validation,
the data set was split into two parts, 75% of the data were applied for training and the rest 25% were used for the
validation purpose. For determination of the best number of hidden neurons and number of membership functions,
respectively for the ANN and ANFIS, up to 10 hidden neurons and the number of membership functions were tested.
The type of membership function was considered as Gaussian membership function. Historical GCMs data of the
Tabriz station calibration and validation periods were set to 1951-1991 and 1992-2012 and for the Ardabil station as
1976-1997 and 1998-2012. A three-layer FFNN with levenberg-Marquardt scheme of BP training algorithm and the
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tangent sigmoid (Tansig) as the activation function was applied to downscale each of precipitation and temperature
parameter for both stations. Criteria of RMSE, NSE, and CC were measured for assessing the efficiency of modeling.
The obtained results are tabulated in Tables 3 and 4 for both parameters and both stations, respectively for modeling
via the ANN and ANFIS.
Table 3. Evaluation metrics of modeling via the ANN
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1.98 Tabriz

1.82

1.81 Ardabil

1.66 Tabriz

1.56 Sta
tion

1.113 Ardabil

1.97 Temperature

1.65 precipitation

1.55 Para
meter

1.57 Mo
del

1.58 N
SE
train

1.67 Can
-ESM2

1.59 N
SE
verificat
ion

1.60 C 1.61 C
C train C
verificat
ion

1.62 RM
SE* train

1.63 RMSE

1.68 0. 1.69 0.
36
33

1.70 0
.55

1.71 0.
54

1.72 0.0
3

1.73 0.03

1.74 AC
ESS-1

1.75 0. 1.76 0.
3
29

1.77 0
.55

1.78 0.
6

1.79 0.1

1.80 0.08

1.83 Can
-ESM2

1.84 0. 1.85 0.
26
2

1.86 0
.42

1.87 0.
62

1.88 0.5

1.89 0.64

1.90 AC
ESS-1

1.91 0. 1.92 0.
37
36

1.93 0
.55

1.94 0.
38

1.95 0. 3

1.96 0.42

1.99 Can
-ESM2

1.100 0. 1.101 0.
77
69

1.102 0
.88

1.103 0.
83

1.104 0.1
1

1.105 0.12

1.106 AC
ESS-1

1.107 0. 1.108 0.
78
73

1.109 0
.88

1.110 0.
86

1.111 0.0
7

1.112 0.07

1.114 Can
-ESM2

1.115 0. 1.116 0.
93
63

1.117 0
.96

1.118 0.
86

1.119 0.
06

1.120 0.09

1.121 AC
ESS-1

1.122 0. 1.123 0.
84
81

1.124 0
.91

1.125 0.
91

1.126 0.1
2

1.127 0.13

1.64 verific
ation
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Table 4. Evaluation metrics of modeling via the ANFIS
1.131 N
SE
train

1.132 N
SE
verificat
ion

1.133 C 1.134 C
C train C
verificat
ion

1.135 RM
SE* train

1.136 RM
SE
verificatio
n

1.139 CanESM2

1.140 0.
26

1.141 0.
21

1.142 0
.55

1.143 0.
5

1.144 0.19

1.145 0.21

1.146 ACE
SS-1

1.147 0.
3

1.148 0.
29

1.149 0
.53

1.150 0.
57

1.151 0.00
084

1.152 0.00
072

1.155 CanESM2

1.156 0.
25

1.157 0.
21

1.158 0
.67

1.159 0.
6

1.160 0.4

1.161 0.56

1.162 ACE
SS-1

1.163 0.
34

1.164 0.
27

1.165 0
.6

1.166 0.
48

1.167 0.
008

1.168 0.01
2

1.171 CanESM2

1.172 0.
76

1.173 0.
6

1.174 0
.85

1.175 0.
76

1.176 0.15

1.177 0.18

1.178 ACE
SS-1

1.179 0.
26

1.180 0.
21

1.181 0
.55

1.182 0.
5

1.183 0.19

1.184 0.21

1.186 CanESM2

1.187 0.
75

1.188 0.
78

1.189 0
.82

1.190 0.
8

1.191 0. 1

1.192 0.13

1.193 ACE
SS-1

1.194 0.
8

1.195 0.
79

1.196 0
.88

1.197 0.
86

1.198 0.16

1.199 0.17

1.170 Tabriz

1.154

1.153 Ardabil

1.138 Tabriz

1.129 Stat 1.130 Mod
ion
el

1.185 Ardabil

1.169 Temperature

1.137 precipitation

1.128 Para
meter

Among GCMs, ACESS-1 data yielded to more reliable results for both stations parameters downscaling. However,
Can-ESM2 led to better performance in ANN-based downscaling of precipitation of Tabriz station. For both stations,
GCMs led to better performance in temperature rather than precipitation. This is mainly because of the more stable
and regular nature of temperature which makes it easier to predict unlike high uncertainty associated with the precipitation parameter. Moreover, vertical air motion caused by atmospheric instabilities and air flow over orographic
features effect on precipitation variation. Comparison between the results of two stations indicates that the used
GCMs led to better performance for Tabriz station than Ardabil, therefore it could be concluded that same GCMs
might not perform similarly for different stations, due to the difference in atmosphere and position of the stations.
Comparison of the ANFIS and ANN performance in downscaling showed that in most of the cases ANN led to more
accurate results.
CONCLUSION
The comparison of the obtained results indicated that downscaling temperature led to more accurate results than
precipitation, since its more linear behavior. It was concluded that Can-ESM2 could be a proper GCM for downscaling precipitation in Tabriz station but ACESS-1 led to more accurate results in downscaling Ardabil station parameters. The investigation of the results indicated that different GCMs may have various performance in different
stations.
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OTOMOTİVDE KULLANILAN SİLECEK SİSTEMİNİN TİTREŞİM VE GÜRÜLTÜ ANALİZİ
Ufuk ALTIN1, Taner YILMAZ1
1

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kocaeli / Türkiye

Öz: Gün geçtikçe daha sessizleşmeye doğru eğilim gösteren otomobil teknolojisinde, silecek sistemlerinin ürettiği
titreşim ve gürültüler daha dikkat çekici bir hale gelmektedir. Titreşim ve gürültünün birçok silme kalitesi sorunu yol
açtığı gibi meydana getirtiği rahatsız edici sesler müşteri şikayetlerinin bu konuda çok olmasına sebebiye vermiştir
ve bir araştırma ihtiyacını doğurmuştur. Silecek sisteminde ki titreşimler ciyaklama, titreme ve geri dönüş olmak
üzere üç tip kategoride sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada, bir binek araçtadaki sürücü tarafında silecek sisteminin
Ansys programıyla sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi, matematiksel modeli ortaya konularak, Arduino ve
Labview programlarıyla birlikte deneysel ölçüm için bir titreşim ölçerin nasıl yapılacağı gösterilmiştir ve farklı özelliklere sahip numuneler deneylere tabi tutulup titreşim genlik verileri toplanmıştır. Elde edilen veriler Hızlı Fourier
dönüşüm metodu kullanılarak yorumlanmıştır. Silecek sistemi düşük frekanslı bir titreşim üretmiştir ve 28,69 Hz
baskın frekansda gıcırtı tabir edilen kategoriye girmiştir. Silecek sisteminin koşulları değişmesiyle birlikte 17,82 Hz
frekansda titreşim göstermiştir. Parametrelerinde değişiklik yapılan silecek kolunun ve süpürgelerinin titreşime olan
etkileri görülmüştür. Silecek süpürgesinde yükün homojen dağıtılması durumunda titreşim miktarının arttığı ve kol
baskı yükü ve atak açısının özelliklerinin minumuma değerlere doğru yönelmesi titreşim bakımında pozitif katkı
sağlamaktadır. Aynı zamanda, silecek süpürgesinin çalışma ortamı ve silecek moturun hızı titreşime ve gürültüye ne
derece etkili olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Silecek Sistemi, Titreşim, Gürültü, Silecek Deney Tasarım
GİRİŞ
Silecek sistemleri cam yüzeyinde görüş alanını kısıtlayan sıvıları, tozları ve istenmeyen yabancı cisimleri temizlenmesinde önemli rol oynar. Ön cam silecek sistemi, camı temizleyen 2 adet süpürge, içerisinden bulunan yay biriktirdiği potansiyel enerji vasıtasıyla süpürgenin cama belirli bi kuvvet altında basmaya ve süpürgenin cama belirli
açıda temas etmesini sağlayan 2 adet kol, gücü sağladan DC motor ve motordan aldığı dönme momentini silme
hareketine çeviren bir mekanizmadan oluşmaktadır.
Özellikle otomotiv endüstrisinde titreşim ve gürültü kritik problemlerdir. Silecek sistemleri çalıştığı süre boyunca,
istenmeyen gürültü ve titreşim üretmektedir. Bu arzu edilmeyen durumlar sürücü ve yolcuya duyulabilir ve hissedilebilir şekilde rahatsızlık vermektedir. Bu nedenle güvenlik ve konfor için üretici firmalar, silecek sistemini daha
dayanıklı ve silme kalitesine göre daha verimli hale getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.
Titreşim ve gürültü arasında çok sıkı bir ilişki vardır ve titreşimin artmasına bağlı olarak gürültü seviyesi de artmaktadır. Sileceklerde titreşim ve gürültü 3’e ayrılır. (Goto ve diğ., 2001a)
Tablo 1. Sileceklerde titreşim ve gürültüler
Tip

Gürültü

Frekans [Hz]

Squeal Noise

Squaeaky

1000

Chattering Noise

Beep

100 veya daha az

Reversal Noise

Impact

500 veya daha az
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Squeal ve squeaky gürültü, yaklaşık 1000 Hz değerine sahip yüksek frekanslı bir gürültüdür. Reversal noise ise orta
frekanslıdır ve yaklaşık 500 Hz de meydana gelir. (Goto ve diğ., 2001) En düşük frekanslı ses ise chattering 100 Hz
değerinde meydana gelmektedir (Suzuki ve Yasuda, 1998).
Bu çalışmada titreşim ve gürültünün ölçülmesi için bir deney düzeniğinin kurulumu ve silecek sistemindeki çok
önemli parametreleri ve ortam koşullarını değiştirme suretiyle titreşim ve gürültünün ortaya çıkış nedenleri ve hangi
oranda etkilendikleri değerlendirilmektedir.
Deneysel Olarak Silecek Sisteminin Titreşim ve Gürültü Karakteristiklerinin İncelenmesi
Deney sırasında titreşimi ölçmek için kullanılabilecek bir çok method vardır ve bu çalışmada Arduino Uno Rev 3
mikro-kontrolcüsü ve ADXL 335 ivme sensörü kullanılmıştır. Mikro kontrolcüde Atmega328 8- bit işlemcisi bulunmaktadır. Saat frekansı 16 MHz ve 32 KB flash kullanılmakta ve bu kontrolcü 5V ile çalışmaktadır. ADXL335 ise
hem I2C hem de SPI arabirimlerine sahip düşük güçlü, 3 eksenli mikro elektro mekanik ivmeölçer modülleridir.
Hazırlanan bu yazılımdan çıktıları almak için, LabView programından yararlanılmıştır. LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) grafiksel bir gösterim kullanarak programlar oluşturulan bir programlama
ortamıdır. Haberleşme için LabView progamına sonradan yüklenen NI-Visa eklentisini kurulur ve bu eklenti GPIB,
VXI, PXI, Seri, Ethernet veya USB arabirimlerinden oluşan sistemlerin programlaması için gereklidir. Bu sayede
kurulacak Arduino kütüphanesi ile gelen fonksiyonlarında kullanmamızı sağlayacak olan araçtır. Hazırlanan bu ivme
ölçer süpürgenin istenilen bölümüne yerleştirilmiştir.
Deneysel Düzeneğin Hazırlığı
Silecek sistemine ait titreşimin ölçülmesi ve ileri araştırmalar yapmak için için Şekil 3.3’teki gibi deney düzeneği
kurulmuştur. Düzenekte gerçeği simüle edebilmesi için, araçlarda kullanılan camı, üretici firmadan alınan bilgilere
göre uygun bir şekilde çelik profil üzerine konumlandırılmıştır.

a)

b)
Şekil 3.3. a) Ön cam silecek düzeneği b) ADXL 335’in numuneye konulması

Daha önceden hazırlanan ve kalibrasyonunu yapılan ölçüm ekipmanı ise sileceğin Şekil 3.4’de gösterildiği gibi hassas bir şekilde numune üzerine yerleştirilmiştir. Deney düzeneğini hazırlandıktan sonra kullanılan silecek kolu ve
süpürgesinin gerekli ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Daha önce tanımlarını verdiğimiz ve silecek konusunda çok
önemli 2 parametre olan kol baskı yükü ve atak açıları aşağıdaki cihazda ölçümleri yapılmıştır.
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a)

b)

Şekil 3.5. a) Kol numulerinin ölçüm işlemi b) Süpürgelerin yük dağılımların ölçümü
Kullanılan süpürgenin formunun kontrol edilebilmesi için ise 3000 m yarıçapında eğime sahip ekipmanın üzerinde
70 adet yük sensörü vasıtasıyla yük dağılımına bakılır. Aşağıdaki tabloda verilen parametreleri kontrollü bir şekilde
değiştirilerek, deneysel sonuçlar arasındaki farklar karşılaştırılmıştır. Bu şekilde silecek sistemin dinamik olarak incelenerek hangi etkenlerin gürültü ve titreşime yol açtığını tespit edilmiştir.
Tablo 2. Silecek kolu numunelerinin parametreleri
Numune
No

Atak açısı [°]

Kol baskı yükü [gr]

1

2,57°

1230

2

-0,6°

1039

3

-3,80°

846

Tablo 3. Süpürge numunelerini parametreleri
No

Yük Dağılımı [gf/cm]

1
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2

Şekil 3.7. Min ve Max süpürgelerin yük dağılımının karşılaştırılması
Yapılan deneylerde silecek sisteminin hızları, ortam koşulları ve silecek numuneleri arasındaki karakteristik farklarından dolayı ortaya çıkan titreşimlerin ölçümü ile ilgilidir. Tablo 3.3’te yapılan olan deneylerin listesi verilmiştir.
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Tablo 3.3. Yapılan deneyler
Deney
Grup No

Deney No

Kullanılan Numune

Çalışma Du- Silecek Motor
rumu
Hızı

1

1

1. numune kol
1. numune süpürge

Islak

2
3

Hızlı
Kuru

5
6

1. numune kol
2. numune süpürge

7

Islak

9
10

Kuru

2. numune kol
1. numune süpürge

Islak

14

Kuru

2. numune kol
2. numune süpürge

Islak

18

Kuru

3. numune kol
1. numune süpürge

Islak

22
23
24

Yavaş
Hızlı

Kuru

Yavaş
Hızlı

20
21

Yavaş
Hızlı

19

6

Yavaş
Hızlı

16
17

Yavaş
Hızlı

15

5

Yavaş
Hızlı

12
13

Yavaş
Hızlı

11

4

Yavaş
Hızlı

8
3

Yavaş
Hızlı

4
2

Yavaş

3. numune kol
2. numune süpürge

Islak

Yavaş
Hızlı

Kuru

Yavaş
Hızlı
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Toplam 24 adet deney 22°C ve %50 bağıl nem verilen ortam koşullarında gerçekleştirilmiş olup, bu koşulları ait
değerler sabit tutularak olası bir etkinin önüne geçilmesine engel olunmuştur. Deneyde DC bir güç kaynağından
yararlanılmış, yavaş hız modu için 10V ve hızlı mod için ise 15V kullanılmıştır.
Yapılan Deneylere Ait Sonuçlar
Deneylerin sonuçları sırasıyla x ve y eksenleri için zamana bağlı olarak elde edilmiştir. Çünkü silecek lastiğinin her
iki yönde yer değiştirmesinde değişikliklerin sistemimin bir titreşimi olarak kabul edilmesidir. Aşağıdaki verilen
grafiklerde, sistemde değişken genlik ve frekanslar ait sürekli titreşimler mevcuttur. Değişken hızlanmalar, farklı
modlarda silecek frekansına karşılık gelmektedir. Her grafikteki ivme değerleri, sistemin titreşim miktarını ifade
etmektedir.

a)

b)
Şekil 4.1. Birinci deneyin sonuçları a) X ekseni b) Y ekseni

Yukarıda verilen ilk sonuçlara bakıldığında ve genel olarak değerlendirildiğinde, sileceğin başlangıç pozisyonunda
en yüksek titreşim elde edilmiştir. Bunun ana nedeni ise sileceğin ileri yönde hareket yapması için, silecek motorundan daha fazla kuvvete ihtiyaç olmasıdır. Silecek lastiğinin ilk hareketinden silme alanın son pozisyonuna gelene
kadar titreşimin azaldığı gözlemlenmektedir. Şekil 4.2’de ki gibi silecek lastiğinin tekrar başlangıç pozisyonuna geri
dönmesi için titreşimin tekrard arttığını ancak bu artışın ilk başlama durumuna göre daha az olduğunu tespit edilmektedir. Yapılan tüm deneylerde 15 saniyelik çevrim kullanılmıştır ve bu durumu gözlemlenmiştir.

Şekil 4.2. Birinci deneyden sileceğin bir çevrimlik hareketi
Goto ve diğ. [2001] tarafından yapılan çalışmalara ait bulgularında olduğu gibi Şekil 4.3’deki gibi titreşimin en çok
silecek başlangıç ve geri dönüşünden sonra kolayca oluşabileceği sonucuna varılmıştır.
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Şekil 4.3. Sileceğin dönüşlerden öncesi ve sonrası
Zaman-genlik sonuçlarına göre çıkarılan bir diğer konu ise, silecekler başlangıç ve dönüş esnasında minumum forma
sahip süpürgelerin x ekseninda daha çok genliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunun sebebi yük sadece bir noktada
toplanması yerine, daha fazla alana yayılmasından dolayı, sürtünme kuvveti arttığından kaynaklanmaktadır. Y ekseninde ise bu durum tam tersidir.
Yukarıda verilen zaman-genlik grafiklerini FFT dönüşümlerine göre incelendiğinde;
Silecek kuru camda çalıştırıldığı zaman, ıslak durumlara göre daha kararlı bir durumda olduğu görülmüştür. Bunun
sebebi su filminin sileceği daha heterojen hareket etmesine sebep olduğu ve titreşime yol açmasıdır. Şekil 4.4’e göre
aynı koşullarda gerçekleştirilen deneylerde ıslak cam yüzeyinde frekans 19,9 Hz iken camın kuru halinde silme
sistemi çalıştığında 17,82 Hz frekans oluşturmaktadır.

a)

b)

Şekil 4.4. Motor hızının yavaş olduğu durumda a) Islak ortamda gerçekleştirilen 17. deney b) Kuru ortamda
gerçekleştirilen 19. Deney
Silecek lastiğinin çalışma hızı ise, titreşim ve gürültünün azalmasına katkıda bulunmaktadır. Yavaş modda çalıştırılan
silecek sistemi, kuru ve ıslak durumda, hızlı moda göre daha fazla titreşim oluşturduğunı göstermiştir. Grup 3’ün
deney sonuçlarına baktığımızda, Şekil 4.4’te görüleceği üzere silecek sistemi ıslak çalışırken, hızlı modda 21,85 Hz
frekans, yavaş çalışırken 19,90 Hz frekans üretmiştir.

a)

b)
Şekil 4.5. Çalışma durumunun ıslak olduğu durumda a) Yavaş mod b) Hızlı mod

Şekil 4.6’da
silecek sistemi kuru
çalışırken 19,17 Hz frekans üretmiştir.

ortamda

çalışırken,

hızlı

modda

20,26

Hz

frekans,

yavaş
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a)

b)
Şekil 4.6. Çalışma durumunun kuru olduğu durumda a) Yavaş mod b) Hızlı mod

Tablo 3.2’deki süpürgülerin yük dağılımlarına göre sileceğin titreşim durumunda süpürgenin minimum formda yani
yükü maksimum forma göre daha homojen olarak dağıtması ile titreşim miktarı artmıştır. Şekil 4.7’de tüm deney
grupları için yapılan deneylerin (hızlı-yavaş mod ve ıslak-kuru çalışma) ortalama değerleri alınmıştır. Bu grafikte
Grup 1 - Grup 2’de 1. Numune kol, Grup 3 - 4’te 2. Numune kol ve Grup 5 – 6’da ise 3. Numune kol kullanılmıştır.
Kol baskı yükü ve atak açısının değişmesi durumunda bile minimum forma sahip süpürge daha fazla titreşim üretmiştir.

Şekil 4.7. Süpürge formunun titreşime olan ortalama etkisi
Kol baskı yükünün ve atak açısının ise titreşime olan etkisi tartışmasızdır. Şekil 4.8’de kol baskı yükü ve atak açısının
özelliklerinin minumuma değerlere doğru yönelmesi titreşim bakımından pozitif katkı sağlamaktadır. 1. Numune ile
yapılan süpürgede, kola ait özelliklerin maksimum olduğu noktada 20,575 Hz ve minimum olduğu noktada ise 18,77
Hz frekans ile titreşim üretmektedir. Titreşim bakımından daha olumsuz koşullara sahip olan 2. Numune süpürgede
ise; maksimum kolda 25,7875 Hz ve minumum kolda ise, 20,905 Hz frekans tespit edilmiştir.
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a)

b)

Şekil 4.8. Farklı tip parametrelere sahip kol numunelerinin titreşime etkisi a) Silecek kolun özellikleri b) Ortalama frekans değerleri

a)

b)

Şekil 4.9. Silecek kolu parametrelerinin titreşime olan etkisi a)1. Silecek kolunun FFT sonucu b) 3. Silecek
kolunun FFT sonucu
Sonuçlar ve Öneriler
Çalışma kapsamında silecek sisteminde kol ve süpürgenin karakteristik özellikleri tanımlanmış, titreşim ve gürültü
konusuna deneysel olarak yaklaşılmıştır. Kullanılan silecek sisteminin yaklaşık olarak 21 Hz frekansta çalıştığı ve
chattering noise sınıfında değerlendirilebilir.
Silecek sisteminin hızlı ve yavaş çalışması ve yağmurlu havaları simüle etmesi için ıslak ve kuru olarak çalışma
durumuna göre incelenmiştir. Cam üzerindeki su filminin silecek süpürgesinin cama olan temasını rahatsız etmesinden dolayı titreşim ve gürültüye neden olmuştur. Yağışlı hava koşullarında yani silecek sisteminin cam ıslakken
çalışması durumunda 19,9Hz frekans değerinde çalışmıştır ve chattering noise oluşturduğu tespit edilmiştir. Aynı
koşullar altında, silecek sisteminin cam kuru iken çalışması durumunda ise 17,82 Hz frekansla titreştiği görülmüştür.
Yapılan çalışmada kullanılan silecek motoru 10 Volt ve 15 Volt altında çalışıtırıldığında ise, sileceğin ürettiği titreşim
ve gürültü oranı değiştiği gözlemlenmiştir. Yavaş modda çalışan silecek sistemi 21,85 Hz frekans oluştururken, silecek sisteminin çalışma hızını arttırıldığında ise bu değer 19,90 Hz azalmıştır.
Araç cam tipine göre ayarlanan süpürge formları silecek sisteminin titreşim karakteristiğine doğrudan etki etmektedir. Yükün silecek boyunca dağılması durumunda ise tercih edilen süpürgede titreşim miktarının artış gösterdiği
gözlemlenmiştir.
Bu çalışmada kol baskı yükü ve atak açıları parametreleri birlikte incelenmiş ve üretici firmadan alınan nominal
verilerin eksi ve artı yönünde dışına çıkılmıştır. Maksimum yönde kol baskı yükü ve atak açısının değerlerini daha
yüksek titreşime yol açtığı tespit edilmiştir. Tüm bu sonuçlar göz önüne alındığında, bir silecek sisteminin ana fonksiyonları bu sistemi nasıl etkilediği ve hangi durumlarda iyileştirmelerin olduğu deneysel olarak gösterilmiştir. Böylece daha kaliteli, sessiz ve uzun ömürlü silecek sistemi için hangi durumlara dikkat edilmesi konusunda önerilerde
bulunulmuştur.
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Abstract: Heteroatom incorporation at different positions of the molecule backbone is highly effective in tuning the
molecular structures and optoelectronic properties of conjugated organic molecules. Here, to perform structure property relationship of the molecules on the optoelectronic device performance, the geometric structures of notr, cation
and anion state, bond length alternation values (BLA), reorganization energy, frontier molecular orbitals, iyonization
potential and electronic affinity of (2E,6E)-2,6-bis(benzylidene)cyclohexanone molecule and its three derivatives
were examined by using 3D single crystal geometri through theoretical calculations. Moreover, to further understand
the optoelectronic device performance of the compounds, the
stacking types which are T, herringbone and
antiparallel H type for the studied molecules were determined because device performance strongly depends on the
molecular geometry and packing arrangements created with intermolecular
stacking and noncovalent interactions. According to our combination of experimental and theoretical studies, heteroatom substitution of the molecule
backbone was revealed to lower both the hole and electron injection barriers. In addition, nonsubstituted molecule is
electron transport material (ETM) while its three derivatives are hole‐transport materials (HTM) with the low electron and hole reorganization energies, respectively. The lower reorganization energy for hole and electrons of the
molecules revealed that these molecules might be good charge transport contenders in optoelectronic device and
provide a new focus of the molecular design of p and n type bishalcone organic electronic materials. The other
theoretical results of this study and
stacking type of the molecules exactly support this result.
Keywords: Marcus Electron Theory, Density Functionality Theory, Reorganization Energy,
tions, Charge Transfer Property, Optoelectronic Device

Stacking Interac-

INTRODUCTION
π-conjugated organic materials have attracted remarkable attention due to increasing use as active elements in electronic and optoelectronic devices such as light-emitting diodes, photovoltaic cells and field effect transistors (Ostroverkhova, 2000, Dou, et all., 2000 :1-2). The optoelectronic properties of the structures including a combination of
donor and acceptor groups can be adjusted between the classes of organic π-conjugate (Cheung et all., 2008:3).
Moreover, the properties of the optoelectronic materials based on the π-conjugated molecules are specified not only
by the chemical structure of the constituent molecules but also by the nature of their intermolecular electronic interactions therefore their packing arrangements created by
stacking interactions and noncovalent interactions (
Li et all., 2007:4). They have an enormous influence on properties of solid state phase of molecules . In order to
understand the optical properties of these compounds, it is important to obtain knowledge on the existence of various
non-covalent interactions in the crystal structure of compound (Norton et all., 2008:5). Beside the electronic interactions in the solid phase of the molecule, the charge carrier mobility is the key quality of organic optoelectronic materials which mostly determines their performance in electronics applications ( Wan, et all.:6). Marcus Electron
Transfer Theory provides the understanding of the hole/electron transfer phenomenon and, therefore, provides direc-
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tions for improving electron transfer in chemical and biochemical systems and materials. According to electron transfer theory, one of the important factors governing the rate of electron transfer is reorganization energy which cooresponds to the sum of geometry relaxation energies upon going from the neutral-state geometry to the chargedstate geometry and vice versa ( Troisi, 2007:7). Small reorganization energy is highly desirable in the design of
optoelectronic and electronic materials (Cheung, et all: 2008:8).
In this work, the structural, electronic, and transport properties have been calculated in terms of the geometries,
molecular frontier orbitals, ionization potentials, electron affinities, and reorganization energies of organic monomer
and the electronic interactions which are the
stacking interactions between adjacent molecules by using the
Density Functionality Theory (DFT). Single crystal structure datas were used from published literature, to set up the
structure-property relationship of the molecules on the electronic device perormance. According to our combination
of experimental and theoretical studies, heteroatom substitution of the molecule backbone was revealed to lower both
the hole and electron injection barriers. In addition, nonsubstituted molecule is electron transport material (ETM)
while its three derivatives are hole‐transport materials (HTM) with the low electron and hole reorganization energies,
respectively. The lower reorganization energy for hole and electrons of the molecules revealed that these molecules
might be good charge transport contenders in optoelectronic device and provide a new focus of the molecular design
of p and n type bishalcone organic electronic materials.
THE AIM
The aim of the this study is examination of the role of positional hetereatom effect on the charge transport properties
of the bischalcone derivatives for the optoelectronic devices by using the reorganızatıon energy and
stackıng
types of them.
THE SCOPE
The scope of the this study includes Single Crystal X-ray Crystallography, Charge Transfer Theory and Optic-Electronic Field.
METHOD
In this study, DFT method was used to charge transport properties of the molecules by applying the B3LYP functional and 6-311G basis set (Frish et all., 2004:9). All the calculations have been performed by using Gaussian. The
inner reprganization energy which reflects the geometric changes in the molecules when going from the neutral to
the ionized state and vice versa was calculated for each molecule.
According to Marcus Theory, the charge transfer rate is determined by the following equation.
(1)
Here transfer integral (V) which needs to be maximized and the reorganization energy ( ) which needs to be small
for efficient charge transport.
(2)
In the evaluation of , the two terms were computed directly from the adiabatic potential energy surfaces.
(3)
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Here
is the energy of the neutral molecule at the optimized charged (aniaon or cation) geometry,
is the ground-state energies of the neutral geometry,
are the energy of the charged state (anionic
and cationic) at the geometry of the optimized neutral molecule and
are are the ground-state
energies of charged states.
In the calculaion of ionization energy, the adiabatic ionization potential (IPa) and vertical ionization potential (IPv),
the adiabatic/vertical electron affinity (EAa)/(EAv) of all molecules have been calculated as the following equation.
and
=

-

and

(4)
=

RESULTS
The optimized molecular geometries of the all molecules are shown in Figure 1. All molecules except for BC1 tend
toward a relatively flat conformation. Terminal inter-ring dihedral angles of the BC1, BC2, BC3 and BC4 are 28.2 ,
65.3 , 28.67 and 43.4 , respectively. These dihedral angles results are good aggrement with the reorganization energies of the molecules since as the planarity of the molecules increases, the charge mobility of them increases so the
reorganization energy decreases (Equation 1)

Figure 1. The most favourable optimized geometries of the molecules
It is worth mentioning that the reorganization energy of the molecules strongly depends on the geometry changes.
Bond length alternation (BLA) values express the geometry changes of the molecules at notr, cation and anion states
(Table 1 and Table 2). The bond length changes upon oxidation (losing electron from the neutral to the cation state)
of the molecules except for BC1 significantly smaller than that of reduction (gaining electron form the neutral to the
anion state) and this result demonstrates the hole reorganization energies are smaller than electron reorganization
energies for BC2, BC3 and BC4 (Table 3) but this case is the opposite for molecule BC1. Therefore, BC1 is a n type
organic material while other three molecules are p-type organic materials. Within all studied molecules, the difference
between the λhole and λelectron energies is smaller than 0.09 eV, which implies that there is a good balance of hole and
electron transfer rate in molecules and can behave as ambipolar molecules.
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Table 1. Bond length alternation values of the bc1 and bc2 molecules

Table 2. Bond length alternation values of the bc3 and bc4 molecules

Table 3. The value of the reorganization energies of the compounds

For a better performance of the optoelectronic device, there should be an efficient injection of hole and electron into
an organic molecule (Bo et all., 2003:10). The energy barrier for the injection of the holes and electrons was evaluated
by IP and EA. IP is defined as the energy required by the system when an electron is removed, and it must be
sufficiently low for efficient hole injection into the HOMO of the molecule. EA is defined as the energy released
when an electron is added to the system. EA must be high enough to allow an efficient electron injection into LUMO
of the molecule. The lower the IP of the holetransport layer (HTL), the easier will be the injection of holes from ITO
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(indium tin oxide) to HTL, the higher the EA of the electron‐transport layer (ETL), and the easier the injection of
electrons from the cathode to ETL.
The calculated results of the IPs and EAs, HOMO-LUMO energy levels and band gaps are shown in Table 3. These
results were tuned with the alteration of the position of heteroatom in the molecule core.
We took into account the any model of optoelectronic device including ITO (indium tin oxide) as an anode, Alq3
(aluminum 8-hydroxyquinolinate) as an ETL/EL (electron transporting/emitting layer), Mg_Ag cathode, and the studied bischalcone molecules as a HTL (hole transporting layer). Efficiency of this process depends on the energy
barrier between the ITO’s work function (typical experimental value ca. 4.7 eV) and HOMO level of HTM. The hole
injection barrier of the BC1, BC2, BC3 and BC4 molecules from the ITO and HTL are 1.6 eV, 2.18 eV, 1.94 eV and
2.10 eV, respectively. The order of the hole injection barrier for the p type molecules is BC3 BC4 BC2. The
lower the barrier, the higher injection efficiency and lower voltage required to drive the device. Therefore, BC3 has
the most highest injection efficiency among the all p type molecules. These result are compared with the order of
reorganization energy of the p type molecules. (BC3 BC4 BC2).
The electron blocking capability of the hole transport materials in this study is related to energy barrier on the
HTL/ETL interface. It should be high enough to block migration of electrons from Alq3 into HTL. The energy barrier
of the p-type molecules on the HTL/ETL were determined as order of BC3 BC4 BC2 since small energy barrier
is obtanid by the low LUMO values to provide high efficiency of the device. In addition when HOMO level of the
p-type molecules are very close to HOMO value of the Alq3 (-5.42 eV) in this device, high hole transport rate into
the emitting layer occurs. According to these result, the order of the hole trasnport rate of the three molecules was
obtained as BC3 BC4 BC2 (Table 4). In addition, the lower ionization potential, the higher durability of the device.
Therefore, among the p type-molecules in this device, the BC3 has the the highest durability when it is used as an
optoelectronic device. Present results obtained theoretical calculations confirm that the charge carrier mobility of the
p-type molecules could be order of BC3 BC4 BC2.
Table 4. The value of HOMO-LUMO energy levels, band gaps, the iyonization potential and electron affinitiy of the compounds

Beside theoretical results, the π
stacking type which form packing arrangements of the molecules has a vital
contribution to determine the charge trasnfer rate of the organic π-conjugated systems since stacking interactions
provides one of the most significant charge transport channels for small molecules. Here, molecule BC1 and BC3
has T type strong stacking interactions whereas molecule BC2 and BC4 have herringbone and H type stacking modes,
respectively (Figure 2). As a result the combination of theoretical and experimental results displayed that the T type
stacking interactions have the important effect on increasing the optoelectronic-device perfomance of the bischalcone
derivatives with the heteroatom (Cl)
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Figure 2. Charge pathways of the compounds

Figure 3. Schematic representation of the importance of
stacking type and reorganization energy on
optoelectronic device
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CONCLUSIONS
Here, the charge transport properties of four bischalcone derivative have been investigated by theoretical calculations
and experimental results obtained from the single crystal x-ray structure data. According to all parameters obtained
the theoretical results, BC1 is a n type organic material while other three molecules are p-type organic materials. In
addition, due to the small gap between the λhole and λelectron energies, the studied molecule can behave as ambipolar
molecules. To further evaluate the charge transport properties of the molecule, the
stacking interactions were
examined. Then, it can be said that T type stacking interactions are benefical for improved the charge transfer properties in - conjugated bischalcone derivatives with the small hole reorganization energy. Experimental and theoretical results demonstrated that all molecules will be best candidate for the optoelectronic device application We
hope that this study shed light on molecular design for an intelligent p-type, n type and ambipolar type bischalcone
derivatives with the small reorganization energy.
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Abstract: Today, with the rapid advancement of technology, new concepts and technologies are entering our lives.
In these unmanned aerial vehicles, the effect of designing the wing and tail design for the purpose of use of the
unmanned aerial vehicle on the aerodynamic and stabilization structures and has been investigated. The results obtained encode a significant influence on the aerodynamic and stabilization structures of the wing and tail design. It is
anticipated that by changing the wing and tail profile design, an effective unmanned aerial vehicle that fulfills the
requirements of the desired purpose will be made. The published profile selections analyze, and calculations were
made. The points that were considered in the wings and tails while choosing the profiles were examined and compared. In the XFLR5 program, the analysis of the profiles and the analysis of the most appropriate profile results were
made by examining the Cl, Cp, Cd, Cm, Alpha, wind, and pressure tests of the 3-dimensional structures. The most
suitable profiles were selected for the sash and profiles made and researches were carried out on them. In the studies
carried out, attention was paid to the wind flow in the highest value of Cl value in the blades and the choices were
made considering the producibility of the profile types. In the studies carried out, the tail profile of the unmanned
aerial vehicle has been investigated in this regard, so that the laminar flow coming from the wing can come correctly
and not hump momentum. The most suitable structure for the experimental common wing was found to be NACA4412. NACA-0009 Profile the most suitable profile was selected for the queue. In the experiments performed, it was
concluded that wing, tail structures and maturity were zero cm and can be used with flow laminator in 3D XFLR5
tests.
Keywords: Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Profile Selection, Airfoil Tools, Tail, Analysis
INTRODUCTION
Today, the development of drones continues at an important pace. Every engineering branch is needed in the construction of unmanned aerial vehicles. Tests and analyses play a very important role in the construction of unmanned aerial vehicles. Our tests and analyses are a great light for us in terms of mission compliance and manability in unmanned aerial vehicles. Anderson, J. D., (2016)., Comparisons can be made based on the results of the
tests and analyses performed and the most suitable components can be selected for our production[6].
ANALYSIS
Profile Selection and Analysis in Unmanned Aerial Vehicles
The wing profile is affected by 2 force components (Transport (Cl) and Drift (Cp)) and 1 moment component
(Dolphining (Cm).
Since the wing profiles are delicate (low in thickness) objects and the attack angles during use are usually small (α <
15°).
Transport and dolphining (Cl) usually depend on the pressure distribution along the surface. Prisacariu, V. and
Luchian, A. (2014)., Drag (Cm) depends on both pressure and friction distribution along the surface. Figure 1 shows
the relationship between aerodynamic force and moment in superficial forces.
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Figure 1. Relationship between superficial forces and aerodynamic force and moment
Transport Coefficient:

== (Re,

M,x,y,α)
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== (Re,
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= Carrying Force,
=Fluid Density,
=Free Flow Rate,
= Wing Surface Area
= Drag Force,
=Dolphin Coefficien, [7].
What is the transport coefficient?
Lifting (Transport): The compound that influences the aircraft is the component of the aerodynamic force that is
moving upwards of the aircraft in a direction perpendicular to the free current. Brasov E. Akşar, Selim.S.,(2018).,
this refers to the "upwards" and the pilot's head. In objects such as rockets, where definitions such as up or down
cannot be fully defined, the direction of transport should be well described accordingly Raymer, D., P., (1992),.
However, what can be stated mainly is that the transport is perpendicular to the free current direction.
What is the drag coefficient?
Drag: It is the force component in the opposite direction to the movement of the aircraft. It is the force of resistance
of the air to the movement of the aircraft.
What is the dolphin coefficient?
Dolphining: It is the coefficient of moment forces that act on the wing and tail in line with the movement of the
aircraft[8]. The closer the dolphining moment is to 0, the more aerodynamically it approaches perfection.
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L'Enfant Promenade, S.W.,(2018)., Number zero uavs typically fly in the range of 100-200 thousand Reynolds and
0-15 m/s. Using these values, we should choose the wing and tail profile that best suits our goal as a result of these
comparisons by comparing the profiles that we can also use in uavs.
PROFILE SELECTION
Wing profile selection
There are some parameters to consider in all profile selections. These are the ones that are going to CL, CP, CL/CP,
ALPHA, CM and profile are the conveniences of being produced for the making tools.
The comparison of these values is as follows: The range of Reynolds to which the extracted profiles will work is
entered first. Each profile entered in the Reynolds range of numbers has an alpha value that will work optimally
individually. There are certain parameters for deciding this alpha value.
These parameters are as follows: First, the alpha value where the CL value is highest is looked at, then the alpha
values with the smallest CP value are examined, then the alpha value with the highest CL/CP values is examined,
then the alpha values above the 2D shape of the profile are examined. It is controlled in which value range less
pressure is applied on our wing profile, in which value range our wind flow is more laminar[9].. These test stages are
performed and the smoothest angles are found and recorded for each profile. This time, a comparison is made between
the recorded values. Here the profile is selected, in which it is most suitable for the task and the uav will have the
most optimal aerodynamics and stability. The team's reproducibility of the profile form is also checked when deciding
the selection of the profile. The graph in Figure 2 shows the results of certain degrees of transport coefficients of
wing profiles tested at a speed of 10 m/s between 0-200,000 Reynolds. According to our results in our test, our
profile with the highest carrying coefficient is DAE-31. [10].

Figure 2. Wing profile cl- alpha chart
In figure 3, the results of the drift coefficients of the wing profiles tested at a speed of 10 m/s between 0-200,000
Reynolds were obtained. According to our results in our test, the profile with the highest drag value was found to be
MH-32.
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Figure 3. Wing profile cd-alpha graphic
Between 0-200,000 Reynolds in Figure 4, the results of certain degrees of dolphin coefficients of wing profiles
tested at a speed of 10 m/s were obtained. According to our results in our test, the profile with the highest dolphin
coefficient was found to be NACA-2415.

Figure 4. Wing profile cm-alpha chart
In the graph in Figure 5, the ratios of wing profiles tested at a speed of 10 m/s between 0-200,000 Reynolds, Cl
(transport coefficient)/Cd (drift coefficient) were reached. According to our results in our test, our profile with
the highest Cl/Cd ratio is dae-31 profile.
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Figure 5. Tail profile cl/cd-alpha chart

Figure 6. NACA-4412 wing profile 8° wind flow and pressure density
Figure 6 displays the wind flow and wing-effect pressure values of the NACA-4412 profile at 8°. When the necessary
parameters are examined in the selection of wing profiles, we see two profile values. These are dae-31 and naca-4412
profiles. These two profiles have advantages over each other. We need to choose the profile that best suits us from
these advantages. Considering the CL/Cd-Alpha ratio, the DAE-31 profile is slightly more advantageous than the
NACA-4412 profile in optimal degrees. However, the DAE-31 profile has an undesirable cm value. The PROFILE
NACA-4412 is more advantageous for us in terms of cm value. Cm must be close to zero to stabilize flights and
provide aerodynamics[13].. In flight tests, if we select the DAE-31 form, we will need to increase the size of our tail
and the distance between it and the wing more than the NACA-4412 in order to achieve this stabilization. It is a very
logical decision to choose the NACA-4412 profile due to these reasons and the fact that the production of the NACA4412 profile is easier than the DAE-31 profile.
Tail Profile Selection
The choice of tail profile is not as complicated as the choice of wing profile. The structures commonly used in the
selection of tail profiles are symmetrical structures without cambers. There are some reasons why these structures
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are selected in tail profiles as follows: since the tail profile is the last part of the aircraft, an active attack is not sought
in these structures, in the tail profiles, structures that are more stable in fixed wing uavs and can provide aerodynamics
at a high level are sought. If we choose high Cl value and Cm structures such as DAE-31 and NACA-4412 for the
tail profile, we will not be able to provide the necessary momentum in wind outputs and at the slightest turn in uav
our uav will be destabilized and will be out of stable flight conditions. This is a situation that we will never want for
uavs to be able to perform flights and missions[10-11].. The profiles we will examine for the tail are NACA-0009
and NACA-0012. These two profiles look the same when you look at them from a distance, but there is a slight
difference in thickness between these two profiles. Now let's look at the XFLR-5 tests of these two profiles.
The graph in Figure 7 shows the results of certain degrees of transport coefficients of tail profiles tested at a speed
of 10 m/s between 0-200,000 Reynolds. According to our results in our test, the profile with the highest carrying
coefficient was found to be NACA-0012.

Figure 7. Tail profile cl-alpha chart
In figure 8, the results of the drift coefficients of the tail profiles tested at a speed of 10 m/s between 0-200,000
Reynolds were obtained. . According to our results in our test, the profile with the highest drag coefficient was
found to be NACA-0009. But since we will use 0° in the tail profile, the results of the NACA-0009 profile at 0°
are somewhat smaller than the NACA-0012.
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Figure 8. Tail profile cd-alpha chart
The graph in Figure 9 shows the results of certain degrees of dolphin coefficients of tail profiles tested at a speed of
10 m/s between 0-200,000 Reynolds. According to our results in our test, the profile with the highest dolphin coefficient was found to be NACA-0012.

Figure 9. Tail profile cm-alpha chart
In the graph in Figure 10, the cl (transport coefficient)/Cd (drag coefficient) ratios of the tail profiles tested at a
speed of 10 m/s between 0-200,000 Reynolds were reached. T.U.Cunjia Liu., Owen McAree., Wen-Hua., (2012).,
According to our results in our test, the profile with the highest Cl/Cd ratio was found to be NACA-0012.
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Figure 10. Tail profile cl/cd-alpha chart
The analysis in Figure 11 displays wind flow at 0° of the NACA-0009 profile and pressure values that influence the
wing.
The NACA-0009 and NACA-0012 profiles we reviewed for the tail give almost the same results for 0°. For this
reason, the NACA-009 profile has been selected because the NACA-0009 profile is thinner, its front surface receives
less wind, and the wind flow from the NACA-4412 wing profile can be controlled more easily.

Figure 11. NACA-0009 tail profile 0° wind flow and pressure density

315

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
3D tests of the wing and tail
Figure 12 illustrates the

3D

design of the wing and tail in the XFLR5 program.

Figure 12. Wing and tail 3D design
In Figure 13, wind responses of the 3D wing and tail design are seen. As desired, the wind flow was transmitted from
the wing to the lower part of the tail, and the necessary wind flow came into the tail, helping to provide the necessary
aerodynamics.

Figure 13. 3D wind test of wing and tail
In Figure 14, pressure coefficients that influence the wing and tail are seen. Since it takes the wind from the front and
with a larger area, the Cp value of the wing is greater than the dry. T.U.Cunjia Liu., Owen McAree., Wen-Hua.,
(2012)., In this test, the desired optimal pressure coefficients were reached.
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Pressure coefficient calculation:
=
= Pressure multiple = Pressure = Fluid density,
V=Free flow rate

Figure 14. Pressure coefficients that effect on the wing and tail
Figure 15 also has the surface speed of the wing and tail. The results of this test show us in which areas of the wing
and tail the flow is faster and denser. At the same time, the results of this test show whether there is enough flow in
the fins for the movement of the fins.

Figure 15. Surface speed of wing and tail
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CONCLUSION
In this study, how the design of the wing design in the drones for the purpose of use of the UAV affects the launch
speed, flight time, maneuverability of the UAV and its consequences were investigated. The results show that the
wing design has a significant impact on takeoff speed, maneuverability and airtime in particular. It is foreseen that
an effective UAV can be made to fulfill the requirements of the desired purpose by changing the wing design. Accordingly, flaps can be added to the wings if the uav intended to be designed must carry heavy loads in accordance
with its duties. It has been calculated that a drone designed in this direction can double its carrying capacity. If the
uav needs to take off from a short runway due to the conditions imposed by the mission, then changes can be made
to the wing design of the UAV that have an effect on the vstall speed. Again, fuel savings can be made by reducing
the drag coefficient on the UAV. It was also demonstrated as a result of this study that all the characteristics of the
UAV can be increased with the wing design when a task is requested to increase the time of staying in the air in the
same pattern.
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FOTOVOLTAİK HÜCRE TİPLERİ VE GELİŞİM SÜRECİ
Gülsüm KÜÇÜKBİNGÖL1, Taylan GÜNEŞ2, Ümit ÜNVER3
1

Enerji Sistemleri Müh. A.B.D, Fen Bilimleri Enstitüsü Yalova Üniversitesi, Yalova / Türkiye
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Öz: 2050 yılı Avrupa Birliği hedefleri arasında sera gazı emisyonunu sıfıra düşürmek yer almaktadır. Bu bağlamda
Yenilenebilir enerjiye yönelim ülkelerin politikaları haline gelmiştir. Çünkü fosil kaynakların kullanımıyla ortaya
çıkan sera gazları yaşadığımız dünyaya zarar vermekle kalmayıp, canlı türlerinin bir kısmının yok olmasına sebep
olmaktadır. Yenilenebilir enerji kullanımı içinde güneş enerjisi büyük ölçüde dikkat çekmektedir. Güneş enerjisi
ısıtma, soğutma, sıcak su elde etme ve elektrik üretimi gibi birçok sistem de kullanılmaktadır. Yaşam kaynağı olan
güneşten elektrik üretimi ise dikkat çekicidir. Güneş enerjisini kullanarak elektrik üreten fotovoltaik teknolojisi, küresel çapta son yıllarda en hızlı büyümeyi gösteren yenilenebilir enerji çeşididir. (2018,IEA) Aynı zamanda artan
enerji talebi ve azalan birincil enerji kaynağı yenilenebilir enerjiyi gerekli kılmaktadır. Ülkelerin politikaları haline
gelen yenilenebilir enerji kullanımı içinde güneş enerjisi ve güneş enerjisini kullanarak elektrik üreten fotovoltaik
teknolojisi büyük ölçüde önem arz etmektedir. Bu çalışmada fotovoltaik hücre tipleri incelenmiş olup bu doğrultuda
fotovoltaik hücre teknolojilerinin günümüze kadar olan gelişimi anlatılmıştır. Amaç Fotovoltaik teolojisi hakkında
genel bilgi vermektir. Bu veriler ışığında fotovoltaik hücre teknolojisinin 1954 yılından 2020 yılına kadar olan gelişimi ışığında fotovoltaik teknolojinin çok hızlı ilerlediği ve geliştiği ortaya çıkmaktadır. Laboratuvar ortamında test
edilen hücre teknolojilerinin verimlilik değerleri, yıllar içinde artarak devam etmiştir. Fotovoltaik teknolojiden elektrik üretim değerleri de son on yıl içerisinde çok yüksek artış göstermiştir. Not: Bu çalışma ikinci sırada yer alan
yazarın danışmanlığında Yalova Üniversitesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fen Bilimleri Enstitüsünde yapılan
yayınlanacak yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi, Fotovoltaik Hücre, Fotovoltaik Hücre Teknolojileri
GİRİŞ
Hayat kaynağı olan Güneş, doğal sistem enerjisinin çoğunluğunu sağlar. Çapı yaklaşık 1.4 milyon kilometre olup, iç
çevresinde çok yoğun gazlar bulunur. Yeryüzünden yaklaşık 151.106 milyon km uzaklıktadır. Nükleer yakıtlar dışında, dünyada kullanılan tüm yakıtların ana kaynağıdır. (Mustafa KARAMANAV, 2007)
Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde gerçekleşen füzyon sonucu (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) ortaya çıkan
ışıma enerjisidir. Güneş, yaydığı yaklaşık 3,9x1026 W güç ile dünyadaki tüm enerji ihtiyacını (2017 yılı için 13.730
MTEP) karşılayacak düzeyde, temiz ve tükenmez bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.17
Güneş enerjisi ısıtma, soğutma, sıcak su elde etme ve elektrik üretimi gibi birçok sistem de kullanılmaktadır. Yaşam
kaynağı olan güneşten elektrik üretimi ise dikkat çekicidir.
Güneş enerjisini kullanarak elektrik üreten fotovoltaik teknolojisi, küresel çapta son yıllarda en hızlı büyümeyi gösteren yenilenebilir enerji çeşididir. 18

17
18

https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-gunes
https://www.iea.org/fuels-and-technologies/renewables
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Şekil 1. Fotovoltaik güneş enerjisi kurulu güç ve elektrik üretim değerleri 19
Şekil 1’te yer alan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) verilerine göre fotovoltaik güneş enerjisinden
üretilen elektrik 549.828 Gwh saat olurken 2020 yılı fotovoltaik güneş enerjisi kurulu gücü 704.494 MW olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı fotovoltaik teolojisinin geçmişten günümüze olan gelişimi hakkında genel bilgi vermektir. Çalışma kapsamında fotovoltaik teolojisinin; 1839 yılından 1976 yılına, 1976 yılından da 2020 yılına kadar olan gelişimi laboratuvar ortamında yapılmış ölçümler incelenerek aktarılmıştır.
YÖNTEM
Çalışmada, fotovoltaik hücre çalışma prensibinden yola çıkarak sınıflandırılmış hücre tipleri anlatılmış, ardından
fotovoltaik hücre teknolojisinin gelişimi tablolar halinde verilmiştir. Tablolardaki bilgiler doğrultusunda PVSyst simülasyon programı kullanılarak Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin çatısına altı farklı güneş paneli yerleşimi yapılarak panel verimlilik değerleri analiz edilmiştir.
Fotovoltaik Hücre
Güneş pilleri üzerine düşen güneş ışınımını direkt olarak elektrik enerjisine çevirir. Fotovoltaik (PV) hücreler hareketli mekanik parçaları olmayan, bakımı kolay ve ömürleri uzun olan elektronik sistemlerdi (DEMİR, 2019).

19

https://www.irena.org/solar

321

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
Fotovoltaik Hücrenin Çalışma Prensibi

Şekil 2. Fotovoltaik hücrenin çalışma prensibi
1-) Güneş ışığı güneş hücresi üzerine düşer ve fotovoltaik hücreler tarafından tutulur.
2-) Güneş ışığı P tipi yarıiletkenden elektron koparır.
3-) Enerji kazanan elektronlar N tipi yarıiletken maddeye doğru akarlar.
4-) Sabit ve tek yönlü elektron akışı doğru akımı (DC) meydana getirir (Öztürk, 2013).
1.1.

Fotovoltaik Hücre Tipleri ve Gelişimi

1839 yılında ilk kez Fransız bilim adamı Edmond Becquerel tarafından ortaya konan fotovoltaik etki, iletken bir
sıvıdaki elektrotun ışık yayması ile keşfedilmiştir. 1877 yılında W. G. Adams ve R.E. Day tarafından katılaştırılmış
selenyum üzerinde ki fotovoltaik etki incelenmiştir. Ardından 1883 yılında C. Fritts tarafından çalışılan %1’in altında
verimliliğe sahip selenyum güneş hücresi yerini almıştır. 1904 yılında A. Einstein’ın fotoelektrik olayı ele aldığı
makale büyük etki oluşturmuştur. 1954 ile başlayan güneşten elektrik üretimi günümüze kadar ulaşarak büyük gelişmelere ve yapılan birçok çalışmaya konu olmuştur. 1
1954 yılında Bell laboratuvarları tarafından üretilen ilk Si p-n eklemli güneş hücresi ile %6 verime kadar ulaşmıştır.
1960 yılından günümüze kadar uzay çalışmalarında güvenilir kaynak olma özelliği taşımaktadır. 1973 yılında yaşanan petrol krizinin ardından Amerika, Avrupa ve Japonya’da büyük çapta araştırma geliştirme projeleri başlatılmıştır.
Bu süreçte verimi artan silikon hücrelerin alternatifleri üzerinde çalışılmıştır (DEMİR, 2019).
1976'dan günümüze kadar çizilen bir dizi fotovoltaik teknoloji için araştırma hücreleri için verimliliklerinin çizelgesi
Amerikan Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) tarafından tutulmuştur.
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Tablo 1. Fotovoltaik hücre tipleri20
HÜCRE TİPLERİ
1-Amorf Silisyum
a-Si-1j

2-Kalkojenit

3-Boya
yarlı

CdTe

4-Hibrit

CI(G)S -CuInGaSe2

Du-

5-III-V

6-Opv(Organik)

8-Si: Kristal Silikon

GaAs1j

7-Perovskite

Si -mono -conc

a-Si-2j

a-Si-3j

a-Si/a-Si

a-Si/a-Si/a-Si:Ge

CIS -CuInSe2

GaAs2j

Si -mono -HJ

a-Si/aSiGe

a-Si/a-SiGe/aSiGe

CIGSS -CuInGa(SSe)2

GaAs3j

Si -mono HJ -IBC

a-Si/ncSi

a-Si/a-SiGe/nc-Si

GaAs4j

Si -mono -IBC
Si -mono -PERC
Si -multi
Si -thin film

A-

Amorf Silikon

Amorf silikon hücre tipleri tek, çift ve üç bağlantılıdır. Daha çok elektronik cihazlarda kullanılır. Binalara entegre
kullanımları da mevcuttur.21
B-

Kalkojenit

Periyoduk tablonun altıncı grubundan sülfürler, selenidler ve telluridler gibi en az birini içerirler. En çok kullanılan
kalkojenit hücreler CdTe ve CIGS (bakır indiyum galyum selenid) dir.4
C-

Boya Duyarlı

Boya ile duyarlı hale getirilmiş güneş gözeleri, güneşten gelen ışığı organik molekül tabakası ile absorbe eden ve
doğrudan elektrik enerjisine çeviren bir yapıdır. Tipik olarak, bu modüller
gözenekli bir titanyum dioksitin, ince ve güçlü emici boya tabakası ile kaplanmasıyla elde edilir.4
D-

Hibrit

Bu modüller, birden çok kategorideki malzemeleri kullanır. En önemlisi, III-V ve silikon hücrelerin kombinasyonudur.4
E-

III-V

Periyodik tablonun üçüncü ve beşinci grubundan elementlerin bir araya gelmesiyle oluşan yarı iletken bileşiklerin
soğurma özelliği çok yüksektir.4
F-

OPV (Organik Fotovoltaik)

En yaygın OPV teknolojileri polimerik ve/veya organik küçük moleküller içeren heterojonksiyon hücrelerdir. 4
G-

20
21

Perovskite

https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html
https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html
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Bu modüller, perovskite yapısındaki malzemelerden yapılmıştır. ABX genel yapıdır.
A inorganik veya organik katyon (örneğin metilamonyum) ile B bir metal katyon ve X bir halojenürdür. CaTiO buna
örnek verilebilir. Perovskite malzemeleri mükemmel ışık emilimi, yüksek cihaz verimliliği sağlar.4
H-

Kristal silikon hücreler

PV sistemlerinin % 90'ından fazlası kristal silikon oluşturur. Fotovoltaik özellikleri daha üstün olan başka maddelerde olmakla birlikte, silisyum hem teknolojik üstünlüğü nedeniyle, hem de ekonomik nedenlerle tercih edilmektedir.4
BULGULAR
Standart Test Koşulları - STK (1.000 W/m² ışınım değeri, 25°C solar hücre sıcaklığı ve Air Mass - AM 1,5 güneş
spektrumu) ile farklı test merkezlerinde yapılan ölçümler Tablo 2 de verilmiştir. Bu testler sonucunda ortaya çıkan
verimlilik değerleri laboratuvar değerleridir.
Tablo 2. Farklı test merkezlerinde gerçekleşen fotovoltaik hücre ölçüm değerleri22
Ölçüm Ta-

Hücre Malzeme

Hücre Tipi (cell

rihi

Sınıfı

Kom-

Area

VOC

Isc

Akre-

material, juncti-

bine Ve-

(cm²)

(V)

(A)

dite

ons, concent)

rimlilik

Test

(%)

Mer-

Group(s)

kezleri
Haz.88

a-Si

a-Si - 1j

ARCO

6,8

4939

22,6

2,1

NREL

Tem.93

a-Si

a-Si - 2j

USSC

11

903

1,63

9,04

NREL

Eyl.14

a-Si

a-Si - 2j

TEL Solar

12,3

14322

280,1

-

ESTI

Şub.85

Chalcogenide

CdTe

ATEC

10,5

83,4

FhGISE

Eyl.91

Chalcogenide

CdTe

Photon Energy

8,262

838

21

0,573

NREL

Nis.15

Chalcogenide

CdTe

First Solar

18,6

7038,8

110,6

-

NREL

Oca.17

Chalcogenide

CI(G)S

Solar Frontier

19,2

841

48.0

AIST

Eyl.19

Chalcogenide

CdTe

First Solar

19

23573

227,8

FhGISE

22

Ağu.05

Boya Duyarlı

Boya Duyarlı

Sharp

6,3

26,5

AIST

Ağu.10

Boya Duyarlı

Boya Duyarlı

Sony

9,9

17,11

AIST

Şub.15

Boya Duyarlı

Boya Duyarlı

Sharp

10,7

26,55

AIST

Nov-14

Hybrid

Hybrid - conc

UNSW

40,4

287

Nis.16

Hybrid

Hybrid - 4j - conc

UNSW/Azur

34,5

27,83

https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html
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Nis.16

Hybrid

Hybrid - 4j - conc

UNSW

40,6

287

NREL

Nis.90

III-V

GaAs - 1j

Kopin

21,2

16

NREL

Ağu.08

III-V

GaAs - 4j - conc

DuPont et al.

38,5

0,202

NREL

Ağu.09

III-V

GaAs - 4j - conc

U. Delaware

36,1

0,313

NREL

Ağu.13

III-V

GaAs - 3j - conc

Amonix

35,9

1092

May.14

III-V

GaAs - 4j - conc

Fraunhofer ISE

36,7

829,6

-

-

NREL
FhGISE

Jul-15

III-V

4j - conc

Fraunhofer ISE

43,4

18,2

-

-

FhGISE

Ağu.13

OPV

OPV

Toshiba

8,5

Şub.15

OPV

OPV

Toshiba

9,7

Eki.19

OPV

OPV

ZAE Bayern

11,7

25,02

AIST

26,14

AIST
FhG-

204

ISE
Eyl.16

Perovskite

Perovskite

SJTU/NIMS

12,1

36,13

AIST

Nis.17

Perovskite

Perovskite

Microquanta

16

16,29

Newport

May.19

Perovskite

Perovskite

Panasonic

16,1

802

Oca.20

Perovskite

Perovskite

Panasonic

17,9

802

Ara.88

Si

Si - other

UNSW

18,382

750

Nis.89

Si

Si - mono - conc

Sandia/UNSW

20,5

1875

Nis.96

Si

Si

UNSW

22,523

787

-

mono

-

57,3

AIST
AIST

10,3

1,64

Sandia
Sandia

5,6

3,92

Sandia

PERC
Nis.14

Si

Si - other

Solexel

21,1

293,7

Haz.15

Si

Si - mono - IBC

SunPower

22,8

15738,9

69,36

Eki.19

Si

Si - multi

Hanwha

20,4

14818

39,9

cells

Q

NREL
-

NREL
FhGISE

Tablo 2 de Farklı Test Merkezlerinde Gerçekleşen Fotovoltaik Hücre Ölçüm Değerleri verilmiştir. Bu doğrultu da
PVSyst simülasyon programı ile Yalova Üniversite’si Mühendislik Fakültesi çatısına farklı tipte panel yerleşimleri
yapılarak panel verimlilik değerleri incelenmiştir. Yalova Üniversitesi çatısı düz olup paneller 25 derecelik açı ile
tasarım yapılmıştır. PVSyst simülasyon programı ile altı farklı tip panel kullanılmıştır. Ortaya çıkan altı senaryonun
simülasyon rapor verileri Tablo-3 te verilmiştir.
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Tablo 3. Yalova üniversitesi mühendislik fakültesi çatısı panel yerleşimi sonuçları

Güneş Paneli Teknolojisi: Amorf
Silikon

Güneş Paneli Teknolojisi: Mono Güneş Paneli Teknolojisi: Poly
Kristal Silikon
Kristal Silikon

Modeli: Full size MBTF 350

Modeli: TBS-M6U(72)-350W

Modeli: TSM-PE15H-350

Panel Gücü:350 Wp

Panel Gücü:350 Wp

Panel Gücü:350 Wp

Kurulu Güç: 98 kWp

Kurulu Güç: 98 kWp

Kurulu Güç: 98 kWp

Eğimi: 25°

Eğimi: 25°

Eğimi: 25°

Üretilen enerji: 103.9 MWh/yıl

Üretilen enerji: 120.7 MWh/yıl

Üretilen enerji: 121.1 MWh/yıl

Performans oranı: 70.12 %

Performans oranı: 81.14 %

Performans oranı: 81.45 %

Modül Yüzeyi: 1596 m2

Modül Yüzeyi: 542 m2

Modül Yüzeyi: 569 m2

Güneş Paneli Teknolojisi: Cıs

Güneş Paneli Teknolojisi: Hıt

Modeli: CIGS-3500A1

Modeli: REC350AA Black

Güneş Paneli Teknolojisi: Hıt
Bifacial

Panel Gücü:350 Wp

Panel Gücü:350 Wp

Modeli: RSM-12-6-350 BHDG
Bificial

Kurulu Güç:98 kWp

Kurulu Güç:98 kWp

Panel Gücü:350 Wp

Eğimi: 25°

Eğimi: 25°

Kurulu Güç:98 kWp

Üretilen enerji: 126.7 MWh/yıl

Üretilen enerji: 122.8 MWh/yıl

Eğimi: 25°

Performans oranı: 85.24 %

Performans oranı: 82.6 %

Üretilen enerji:123 MWh/yıl

Modül Yüzeyi: 657 m2

Modül Yüzeyi: 490 m2

Performans oranı: 82.7 %
Modül Yüzeyi: 478 m2

Tablo 3’de altı adet simülasyon raporunun bilgileri yer almaktadır. Altı senaryoda da sabit alınan değerler, 98 kWp
kurulu güç ve panel eğimidir. Panel boyutları her bir teknoloji için farklılık gösterdiği için tasarım en fazla modül
yüzeyine sahip panel dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu sebeple 98kWp kurulu güçte karar kılınmıştır. Panel boyutlarındaki artışla performans oranı arasında ters orantı görmekteyiz. Bunun en büyük sebebi gölge faktörüdür.
SONUÇ
Amerikan Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) ve Tablo 2’de belirtilen test merkezleri ile fotovoltaik
hücre verimlilik değerleri analiz edilmiştir. Tabloda 1988 yılından 2020 yılına kadar sınıflandırdığımız sekiz adet
hücre tipi için test ölçüm değerlerini görmekteyiz. Bu değerler laboratuvar ortamındaki ölçümlerdir. Ortaya çıkan ilk
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sonuç hücre teknolojisinin yıllar içinde çok hızlı ilerlediğidir. Silikon hücrelerle başlayan fotovoltaik teknoloji verimlilik değeri %6 dan günümüzde %23 lere ulaşmıştır. Her hücre tipinin yıllar içindeki verimlilik değerleri Tablo 2
de mevcuttur. En dikkat çekici değeri ele alacak olursak yüksek konsantrasyonlu çok eklemli (multi-junction) güneş
pilleriyle, günümüzde %44’e kadar bir verim elde edilebildiğini görmekteyiz. Fotovoltaik hücre teknolojisi kısa sürede artan verimlilik değerleri ile gelişim göstermeye devam etmektedir. Tablo 2 deki veriler ışığında PVSVyst simülasyon programı ile yapılan tasarım sonucu da laboratuvar ortamındaki ölçümleri doğrulamaktadır. 98kWp kurulu
güce sahip tasarımda Amorf Silikon teknoloji ile 103.9 MWh/yıl enerji üretirken, en yüksek değeri 126.7 MWh/yıl
olarak Cıs teknolojisi ile görmekteyiz. Aynı zamanda panel yüzey alanında da ciddi farklılıklar mevcuttur. Yeni
teknoloji güneş panellerinde boyutlarda ki düşüş, kurulum yapılacak alanın daha etkin kullanılması anlamına gelmektedir. Mühendislik Fakültesi çatısında Amorf silikon paneller kullanılarak yapılan tasarım 98 kWp kurulu güce
izin verirken silikon kristal teknoloji ile 200 kWp, Hıt ve Cıs teknoloji ile ise 200 kWp değerinin üzerine çıkılmaktadır. Hücre boyutundaki azalış sabit alanın daha etkin kullanılması demektir. Dolayısıyla Güneş hücresi boyutlarındaki azalış enerji üretimindeki artış anlamına gelmektedir.
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Abstract: Unmanned aerial vehicles occupy a very important place today. In the study, the application of zero
number fixed-wing unmanned aerial vehicles was made. The formation and configurations of the mechanical properties of the structures such as wing, tail, body, and mission mechanism of the number zero unmanned aerial vehicle
are emphasized. While producing the zero number fixed-wing unmanned aerial vehicle, a tapered wing configuration
was used. At the same time, the tail structure convectional tail was selected. These structures were preferred for the
convenience of aerodynamics and stabilization. For the wing-body combination, a wing that can be attached to the
middle was chosen. During the elections, the errors that may occur were minimized by selecting this structure in
order to access the electronic structure and to correct the errors that may occur in the design. The hulls and mission
mechanisms of the number zero unmanned aerial vehicle were used according to their intended use. Materials that
can be used in the construction of mission mechanisms were mentioned and structures that could be useful in production and low weight were selected. in this study, the use of 3D printers was deemed appropriate for the structure
of the task mechanism. EPP foam was deemed suitable for the construction of the unmanned aerial vehicle. The
differences between EPP foam and balsa wood were mentioned and the choice of raw material was made according
to these factors. As a result of the work, the most smooth aerodynamic and highly stabilized wing-tail configuration
was obtained. The configurations of this tail-wing and wing's placement on the body were listed in order of weight
and importance, and a table was created in that way. In the study, a few tasks that the number zero fixed-wing
unmanned aerial vehicle can do was mentioned. The results of this table created gave the configurations that we will
use in our study. Results data were obtained by comparing the obtained values.
Keywords: Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Fixed-Wing, Autonomous Zero Number, Mechanical Structures, Configuration, Analysis
INTRODUCTION
What is Number 0 Unmanned Aerial Vehicle?
Number 0 unmanned aerial vehicles (Drone, Fixed Wing UAV) are called aircraft that weigh in the range of 0-4
kilograms and have the necessary electronic disruption within this limit Cunjia Liu., Owen McAree.,Wen-Hua.,
(2012),. Figure 1 also illustratesthe example of a fixed wing drone.

Figure 1. Fixed wing unmanned aerial vehicle
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What Kind of Mission Is Expected to Perform in Teknofest and International Competitions for a Number 0
Fixed Wing UAV?
Mission 1: The drone will take autonomous flight no more than 5 seconds after takeoff and take 2 full laps along the
specified mission route. The mission will cross the finish line autonomously and land undamaged. The goal of this
task is to perform the given task as soon as possible.
Mission 2: After loading the two given balls in 3 minutes, the drone will take off and begin the first round by becoming autonomous within 5 seconds. In the first round, the location of the 2.5 meter diameter area where the balls
must be dropped will be determined by image processing. In the second round, the first ball will be dropped into the
designated area. In the third round, the second ball will be dropped into the field and the lap will be completed at the
finish line and the task will be completed. Pakorn Poksawat., Liuping Wang., Abdulghani Mohamed., (2016), The
drone will pass the mission finish line autonomously and land on the runway, which is indicated as undamaged.
Configuration Selection in Fixed Wing Drones
Wing Configuration
Fixed wing uavs have 3 types of wing configurations. These are rectangular, pointed and elliptical. In order to
choose the wing configuration, the manufacturer must determine the design parameters of the team and the weight
of these parameters. The weight coefficients that teams use for these choices vary according to their research. According to the weight studies, the configurations were scored and the scorings were multiplied by the weights and
the highest benefit was tried to be found. The configuration with the highest total value was found as a result of the
studies carried out. Table 1 shown wing top view geometry.
Table 1. Wing top view geometry
Design Parameters

Elliptical

Sharpened

Rectangular

Weight

Lightness

3

4

3

2

Durability

3

3

4

4

Aerodynamic
Performance

4

5

5

3

Manifibility

1

2

3

5

Cost

1

3

4

5

46

48

40

Total

Let's examine the design parameters in the above study. Lightness; weight was taken as 3, this is due to the fact that
the work carried out should be less than 4 kilograms. If we examine the configurations, the elliptical structure has
the highest value. This is because when the same wingspan dimensions are taken into consideration, the production
of the elliptical wing with less material due to its structure provides an advantage in terms of weight to the elliptical
wing. Durability; weight taken as 3, the main reason for this is that material loss and breakages are not desired
during flight in the competitions. Here we come across sharpened wing and rectangular wing configurations. Aerodynamic performance; this is perhaps the most important parameter for everyone for wing production. There are
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two good configurations that come up here, one elliptical and the other sharpened. The elliptical configuration is
excellent in terms of controlling and guiding the incoming wind due to the structure. The main reason why the pointed
wing configuration is as good as elliptical is the excess of wing profiles that we can choose at the wing root and wing
end, and the ability to shape these profiles according to the desired task and structure makes these two wing configurations aerodynamically perfect. Manureability; weight taken as 1, the biggest reason for this is that it is more
important for most teams to choose the most efficient structure in the studies carried out. Cost; it is an important
parameter for uav production. But there are not huge gaps between the costs that will come out on all wings, since
the rectangular wing is easy to manufacture, the cost is more convenient. Figure 2 is given examples of wing configurations.

Figure 2. Examples of wing configurations
Wing Body Combination
Fixed wing uavs and wing body combination in all aircraft are divided into 3 structures. These are "wing from the
bottom", "middle wing" and "wing from the top". There are parameters used in the selection of these structures
and the weights of these parameters.
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Table 2. Wing body combination
Design Parameters

Bottom Wing

Center Wing

Top Wing

Access to The 3
Body

5

4

3

Stability
Control

and 4

3

5

4

Load
Drop 3
Mechanism

2

3

3

Manifibility

4

3

5

4

Cost

1

4

4

4

49

65

54

Total

Weight

Number 0 the first parameter we will consider for fixed wing auvs is access to the body. Access to the body is an
important element for rapid intervention of uav. Since the materials inside the body are attached to the base, the use
of wings from the bottom will be the optimal choice for this parameter. Pakin. Champasaka., Natee Panagant.,
Nantiwat Pholdee., Sujin Bureerat., Ali Riza Yildiz., (2020). The stability and control parameter is a very important
parameter for fixed wing uavs and aircraft. When this parameter is taken into consideration, the middle wing gives
the best result for us. This is because we can transfer the force from the middle wing to the tail more smoothly using
a lower stall opening and make the most of the aerodynamics. The load drop mechanism can be used more effectively for medium-wing and top-wing uavs, the biggest reason is that there is more space left for the mechanism at
the bottom of the aircraft[9]. Great changes can be shown according to the decisions taken by the production teams.
Tail Configuration
Stable flight is very important in Number 0 fixed wing uavs. When choosing a tail, we have certain important design
parameters, which are listed as follows. Lightness is an important parameter for our number 0 fixed wing uav, but
in our tail selections this parameter does not change much. [10-12].This is because the tails consist of 2 or 3 parts as
of the general structure. In the tail profiles examined above, the V-tail structure is lighter than the other two tail
structures. In the T-tail and Conventional tail structure, we see a straight tail that provides up and down movement
as a general structure, and a vertical structure that provides right-left movement. These structures are heavier than
the V-tail structure. The other parameter we will examine is the tail conventional tail, which has the best aerodynamic structure, aerodynamic performance.
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Table 3. Tail design

Design Parameters

Conventional

T-Tail

V- Tail

Weight

Lightness

2

3

3

4

Aerodynamic
Performance

3

4

2

3

and 4

4

4

3

Stability
Control

Manifibility

1

5

4

4

Cost

1

5

4

4

44

36

37

Total

The main reason why the conventional tail structure is aerodynamically better than other tail structures is that when
we transfer the air from the wings to the back, our uav can continue its stable flight more smoothly and provide the
optimal air pressure required to direct the movement in the tails to the fins[7]. When we examine the T-tail, there
are several reasons why it is aerodynamically bad.
We can explain them in this figure; the fins that will provide up and down movement in the T-tail structure are
located at the top of the tail. Therefore, in order to more smoothly adjust the airflow requiredto ensure movement in
the fins, we need to give the stall opening to the wing as "–", which is an aerodynamic minus for the wings. Because
the negative stall angles we give on the wings will reduce the Cl value of the wing and increase the Cp ratio, which
will give us a low CL/CP ratio. At the same time, the minuscule angle we give to the wing will expose the wings to
more load and lead to dangerous consequences in long-term use. Another parameter is Stability and Control, this
parameter is the most important parameter forus. Because in order to perform tasks properly in our zero number uav,
our uav must be stable and easy to control. When the stability and control mechanisms are discussed, the two best
options we come across are conventional tail and T-tail. These two tail structures stand out for their similarity. As
a principle of operation, both tail structures are the same. The advantages of the two tail structures according to the
V-tail structure are as follows: in both tail structures, the fins that provide up-and-down movement and the fins that
provide right-left movement are separate. The fact that these structures are separate is a factor that facilitates control.
The T-tail and conventional tail are more stable than the V-tail by nature. This is due to the fact that it is more
difficult to control the V-tail on turns, resulting in deterioration of stabilization[4,5]. Cost and manifibility parameters are not very effective and varied parameters in the tail design. For only number 0 uavs, the V-tail is slightly
more difficult to produce than other tails, which is because the tail is placed at certain angles. Examples of tail configurations are shownin figure 3, figure 4, and figure 5.
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Figure 3. V-Tailed UAV example

Figure 4. Example of a conventional tailed drone

Figure 5. T-Tailed UAV example
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ZERO NUMBER UAV BODY AND MISSION MECHANISM STRUCTURES
Body
In zero-number uavs, the body structure varies according to the material in which the body is made. This is due to
the processing structure of the material used for production. Foam derivatives and balsa are generally used in body
construction.
The reasons for the use of foam derivatives and balsa in the construction of number zero uav are mild and suitable
for the desired production processes[6,8]. Foam is more resistant to falls than a balsa tree and has a high yawning
feature, but is more costly and more difficult to process than balsa. In fact, the foam sold as epp foam on the market,
which is mostly used in the production of uav, has a yawning share of up to 180°.
This foam gets tired and begins to break after falling close to 40-45 times on average. The uav work made of balsa
wood isshownin figure 6, the uav work made of EPP foam is shownin figure 7. The materials used do not differ
greatly in design on the aircraft. The difference of the materials used varies in production and rigidity.

Figure 6. A UAV structure made of balsa wood
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Figure 7. A UAV structure made of epp foam
Task Mechanism
The task mechanism is the structures designed to perform the task specified in zero number uavs. These may vary
according to the desired task and the teams' own solutions. The mission mechanism that we will consider is the task
mechanism commonly used for "Teknofestte, International Fixed Wing UAV". Our mission here is that our uav must
autonomously drop two balls given by Teknofest officials to the specified positions in the competition area respectively[7]. There are specific designs made by teams for this task. If we examine a mechanism that works in a solid
shape and has no shortage of suitability for the task.
There are several methods for the production of task mechanisms. These can be materials used in general production.
In addition, 3D printers are widely used in the production of the task mechanism. The most important reasons for the
wide use of 3D printers are that the dimensions and shapes we want are easily printed in 3D printers, and that the
side and upper walls that can easily create excess load on products printed in 3D printers can be converted into cage
shapes and thus get rid of unnecessary weights, bringing cage production to the forefront with 3D printers. Figure 8
also has an exemplary task mechanism.
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Figure 8. Task mechanism
The balls placed in the task mechanism must fall at the desired time intervals. In this, it is important to open the
mechanism at the lower part of the cage at the desired time. Servos provide the opening of the mechanism at the
desired times.
It is important for use where the cage layout is placed. If we place our cage outside, there is a possibility that the
servos will not open due to the pressure on our servos at high speeds and altitudes. For this reason, and since the task
mechanism is not intended to affect the aerodynamics and stability of the uav, in general, the task mechanism is
placed on the inside of the body and a task mechanism is created that is more suitable for the task and structure.
CONCLUSION
The results to be extracted from this study can be listed as follows: Configuration selection the configurations that
best suit the purpose are selected according to the weight values determined by the teams themselves. The body
structure may vary according to the material to be used in production and also according to the electronic materials
used. The task mechanism should work integrated into tasks and at the same time pay attention to certain aspects in
its production. When choosing wings and tail profiles, we must pay attention to certain parameters and choose
profiles according to these parameters. We must integrate the profiles we have selected into the wing and tail in 3D
and carry out the necessary tests and check their accuracy.
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Öz: Yapı mühendisliğinde iki temel konu vardır. Bunlardan biri, yapının üzerine, ömrü boyunca gelecek yükleri ön
görerek, sağlam yapılar tasarımlamak, ikincisi, bu tasarımın ekonomik açıdan en uygun olmasını sağlamak. Bu ikisini
birden sağlamak için, yapı taşıyıcı sistem çeşidini ve malzemesini doğru seçmek gerekir. Yüksek yapılarda, genellikle
yapı taşıyıcı sistem malzemesi; betonarme, çelik veya kompozit olmaktadır. Son yıllarda dünyada, yüksek yapılar
için, kompozit malzeme tercih edilirken, Türkiye’de betonarme malzeme, daha ekonomik olacağı gerekçesiyle, tercih
edilmektedir. Her ne kadar, toplam maliyetlerde, kompozit malzemeli sistemler genellikle daha yüksek fiyatlar çıkartıyorsa da, özellikle yüksek katlı yapılar için, kolon boyutları, kompozit malzemeli kolonlarda, betonarme malzemeli kolonlara nazaran daha küçük çıkmakta ve yapının net oturum alanını arttırmaktadır. Bu, belirli bir yapı değerinden sonra, yapı malikini kâra geçirebilmektedir. Bu kapsamda, BYS 1 sınıfındaki, kompozit kolonlu ve betonarme
kolonlu iki yapı ve BYS 2 sınıfındaki, kompozit kolonlu ve betonarme kolonlu iki yapı; kolonları haricindeki diğer
özellikleri aynı tutularak tasarlanmış ve toplam kolon maliyetleri ile toplam net oturum alanı farkları üzerinden,
mukayese edilmiştir. Sonuçlara göre; BYS 1 sınıfındaki, 175 m’lik kompozit kolonlu yapı, betonarme kolonlu yapıdan toplam 803 m² daha fazla net oturum alanı sağlarken, maliyet anlamında da yaklaşık eşit çıkmıştır. BYS 2 sınıfındaki, 70 m’lik kompozit kolonlu yapı, betonarme kolonlu yapıdan toplam 160 m² daha fazla net oturum alanı
sağlarken, betonarme kolonlu yapı, 525323 tl daha ucuza mal olmuştur. Bu sonuçlara göre, yapı yüksekliği arttıkça
(BYS 1-2) ve yapı değeri arttıkça kompozit kolon kullanılması daha kârlı olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Betonarme Yüksek Yapı, Kompozit Yüksek Yapı, Maliyet Analizi
GİRİŞ
Günümüzdeki anlamıyla yüksek yapıların yapımı, 19. Yüzyılın sonlarında başlamıştır. İlk örnekler, ABD’nin New
York ve Chicago şehirlerindedir (Sağlam, 2016). Bu ilk örneklerden biri olan Chicago’daki “The Home Insurance”
binası, 1885 yılında, 1868 yılında Robert Mushet Tungsten tarafından icat edilen yapı çeliği ile yapılmıştır (Sağlam,
2016). Tam da bu yıllarda, Fransız Joseph Monier, Joseph Louis Lambot tarafından birkaç yıl önce bulunan betonarmenin, yapılarda kullanımına dair örnekler vererek, patentini almıştır (Topçu, 2016).23 Artık yapı sektörünün elinde,
ahşap ve taş malzeme dışında, kullanabileceği iki yeni malzeme türü daha vardır. 19. Yüzyılın sonlarında yüksek
yapıların yapılması için gereken malzemeler ve örnekler dışında yine bu dönemde, asansör, icat edilerek, yüksek
yapıların yapılmasındaki tüm engeller kaldırılmıştır (Sağlam, 2016).
Yapıların yüksekliği arttıkça, kullanılan malzeme ve taşıyıcı sistem çeşitleri önem kazanmış ve yenilikçi çözümler
ortaya atılmıştır. Yenilikçi malzeme çeşitlerinden biri de, kompozit malzeme olarak adlandırılan ve betonarme ve
yapı çeliğinin bir arada kullanılması ile oluşturulan malzemedir. Kompozit malzeme günümüz yüksek yapılarında,
gittikçe daha sık kullanılmakta ve betonarmenin ve yapı çeliğinin sağladığı tüm avantajları birlikte karşılamaktadır.
AMAÇ
Araştırmayla, yüksek yapılardaki kompozit veya betonarme kolon malzemeden hangisinin, hangi şartlar altında, daha
ekonomik olduğunun bulunması amaçlanmıştır.

23

http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu/index_dosyalar/tarih/BeTarihi.pdf

338

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
KAPSAM
Son yıllarda yüksek yapılarda, dünya genelinde en çok kullanılan yapı malzemesi, kompozit malzemedir. (Şekil 1)
Bu yönelimin sebebi olarak, betonarme malzemeye göre mimari avantajlar ve çelik malzemeye nazaran yüksek, yangına karşı dayanım, gözükse bile, ekonomik olarak da kompozit malzemeli yüksek yapının, belirli şartlar altında
avantaj sağladığının belirlenmesidir. Bu araştırma kapsamında, kompozit malzemenin betonarme malzemeye göre,
daha ekonomik olduğu şartlar belirlenmiştir.

Şekil 1. Yüksek yapılarda taşıyıcı malzeme çeşitleri ve kullanım oranları (CTBUH 1969)24
YÖNTEM
Kompozit malzemenin avantaj sağladığı şartları araştırmak üzere, dört adet yapı, hesap edilmiş ve tasarlanmıştır. Bu
yapılardan biri, 175 m ve tüm taşıyıcı elemanları betonarme, biri 175 m ve kolonları kompozit ve diğer taşıyıcı
elemanları betonarme, biri 70 m ve tüm taşıyıcı elemanları betonarme ve biri 70 m ve kolonları kompozit ve diğer
taşıyıcı elemanları betonarmedir. Bu özelliklerdeki yapıların her birinin maliyetleri hesaplanmış ve aynı yükseklik,
farklı kolon malzemesindeki her iki yapı kendi içinde olmak üzere, net oturum farkları hesaplanarak, farklı yapı
değerlerindeki kâr - zarar sonuçları gösterilmiştir.
BULGULAR
70 m’lik Yapıların Hesap ve Tasarımları
Yapılardan 70 m olan iki yapı, TBDY 2018 uyarınca BYS 2 sınıfına girmektedir. Bu sebeple, TBDY 2018, Bölüm 4
kapsamında “Dayanıma Göre Tasarım” yöntemi ile tasarlanmışlardır. Bu, tasarım sürecinde, yapılara etkiyen yükler

24
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TS 498 kapsamında hesap edilmiş, betonarme taşıyıcı sistem elemanları TS 500, TBDY 2018 ve kompozit taşıyıcı
sistem elemanları TÇYY 2016, TBDY 2018 kapsamında tasarlanmıştır.
Bu yapıların her ikisinin de aynı deprem ivmesine, (0.4g) ve aynı zemin sınıfına, (ZB) sahip, üç farklı yapı değerindeki yerlere inşa edileceği düşünülmüştür. Yapıların beton kaliteleri, 50 MPa, donatı çeliği kaliteleri 500 MPa ve
yapı çeliği kaliteleri S275 alınmıştır.
Yapılarda, perdeler, kirişler ve döşemeler, betonarme, kolonlar, kompozit veya betonarmedir. Taşıyıcı sistemleri,
ortada betonarme çekirdek, kenarlarda betonarme perde ve betonarme veya kompozit kolonlu çerçeve sistemdir. Her
iki 70 m’lik yapı için de, perde kalınlıkları, 30 cm kalınlığında, kiriş boyutları, 45x60 cm boyutunda ve döşeme
kalınlıkları 16 cm, plak döşemedir. Her ikisinin de taşıyıcı sistem yerleşim planları aynıdır. (Şekil 2)
Yapıların sonlu elmanlar yöntemi ile çalışan bilgisayar programlarında, TBDY 2018, TS 500, TS 498, TÇYY 2016
kapsamında DD-2 depremine göre hesap edilmesi, gerekli kontrollerinin tamamlanıp, boyutlandırılması sonucunda,
kolonlar için, kullanılması uygun görülen kesitler ve donatılar, Tablo 1’deki gibi bulunmuştur.
Tablo 1. 70 metrelik yapıların kolon kesitleri

175 m’lik Yapıların Hesap ve Tasarımları
Yapılardan 175 m olan iki yapı, TBDY 2018 uyarınca BYS 1 sınıfına girmektedir. Bu sebeple, TBDY 2018, Bölüm
13 kapsamında, Bölüm 4 ile açıklanan “Dayanıma Göre Tasarım” yöntemi ile tasarlanmış, Bölüm 5 ile açıklanan
“Şekil Değiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım” ile performans değerlendiresine tabi tutulmuştur. Bu, tasarım
sürecinde, yapılara etkiyen yükler TS 498 kapsamında hesap edilmiş, betonarme taşıyıcı sistem elemanları TS 500,
TBDY 2018 ve kompozit taşıyıcı sistem elemanları TÇYY 2016, TBDY 2018 kapsamında tasarlanmıştır.
Bu yapıların her ikisinin de aynı deprem ivmesine, (0.4g) ve aynı zemin sınıfına, (ZB) sahip, üç farklı yapı değerindeki yerlere inşa edileceği düşünülmüştür. Yapıların beton kaliteleri, 50 MPa, donatı çeliği kaliteleri 500 MPa ve
yapı çeliği kaliteleri S275 alınmıştır.
Yapılarda, perdeler, kirişler ve döşemeler, betonarme, kolonlar, kompozit veya betonarmedir. Taşıyıcı sistemleri,
ortada betonarme çekirdek, kenarlarda betonarme perde ve betonarme veya kompozit kolonlu çerçeve sistemdir. Her
iki 175 m’lik yapı için de, perde kalınlıkları, 40 cm kalınlığında, kiriş boyutları, 60x100 cm boyutunda ve döşeme
kalınlıkları 16 cm, plak döşemedir. Her ikisinin de taşıyıcı sistem yerleşim planları aynıdır. (Şekil 2)
Yapıların sonlu elmanlar yöntemi ile çalışan bilgisayar programlarında, TBDY 2018, TS 500, TS 498, TÇYY 2016
kapsamında DD-2 depremine göre hesap edilmesi, gerekli kontrollerinin tamamlanıp, boyutlandırılması ve DD-1
düzeyindeki deprem için “Kontrollü Hasar”, performans hedefini sağlaması sonucunda, kolonlar için, kullanılması
uygun görülen kesitler ve donatılar, Tablo 2’deki gibi bulunmuştur.
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Tablo 2. 175 metrelik yapıların kolon kesitleri

Şekil 2. 175 m’lik ve 70 m’lik yapı planları
70 m’lik Yapıların Maliyetinin Karşılaştırılması
Plandaki alanları aynı olan kompozit kolonlu ve betonarme kolonlu 70 m’lik betonarme yapıların, kolon maliyet
hesabı Tablo 3’deki gibi bulunmuştur. Yapıların kompozit kolonlu olanının, net oturum alanı, betonarme kolonlu
olanın net oturum alanından, toplam 160 m² daha fazla bulunmuştur.
175 m’lik Yapıların Maliyetinin Karşılaştırılması
Plandaki alanları aynı olan kompozit kolonlu ve betonarme kolonlu 175 m’lik betonarme yapıların, kolon maliyet
hesabı Tablo 4’deki gibi bulunmuştur. Yapıların kompozit kolonlu olanının, net oturum alanı, betonarme kolonlu
olanın net oturum alanından, toplam 803 m² daha fazla bulunmuştur.
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Tablo 3. 70 m yüksekliğinde yapı maliyet hesabı (tl)

Tablo 4. 175 m yüksekliğinde yapı maliyet hesabı (tl)

SONUÇ
Statik - sismik hesabı ve tasarımı sonrası, maliyetleri hesaplanan ve yüksekliğine göre kendi içinde olmak üzere,
toplam net oturum alanı farkları bulunan yapıların, yapı değerlerine ve yüksekliğine bağlı olarak kompozit kolon
kullanımının, betonarme kolon kullanımına tercih edilmesinin yarattığı ekstra alan için, m2 başına ekstra maliyeti şu
formül ile bulunur:

Buna göre;
175 m yüksekliğindeki yapı grubu için; kompozit kolonlu yapının toplam kolon maliyeti 4189692.099 tl ve betonarme kolonlu yapının toplam kolon maliyeti 4160274.636 tl bulunmuştur. Buradan görüleceği üzere, kompozit kolon 803 m2 ekstra alan sağlamakla birlikte BYS 1 yüksekliğinde neredeyse, betonarme kolonla aynı maliyete gelmektedir. Bu durumda, BYS 1 yüksekliğindeki yapılar için kompozit kolon her durumda kârlı olmaktadır.
70 m yüksekliğindeki yapı grubu için; kompozit kolonlu yapının toplam kolon maliyeti 846996.378 tl ve betonarme
kolonlu yapının toplam kolon maliyeti 321673.049 tl bulunmuştur. Buradan görüleceği üzere, kompozit kolon 160
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m2 ekstra alan sağlamakla birlikte BYS 2 yüksekliğindeki yapı için betonarme kolonlu yapıya nazaran çok daha fazla
maliyet çıkartmıştır. Bu durumda kompozit kolon kullanımı, hangi yapı değeri için gereklidir? Bunu anlamak için
yukarıdaki formülü kullanabiliriz:
(846996.378 tl – 321673.049 tl) / 160 m2 = 3283,27 tl/m²
Bu sonuca göre yapı değeri, BYS 2 sınıfındaki yapı için, yaklaşık 3500 tl/m2 den fazla ise, kompozit kolon kullanımı
daha kârlıdır.
Tüm bu sonuçlara bakarak,
Kompozit kolonun, yapı yüksekliği ve yapı değeri ile doğru orantılı olarak kârlı olacağını söyleyebiliriz.
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MAKİNE ÖĞRENMESİ KULLANILARAK ENDÜSTRİYEL ISIL İŞLEM FIRININDA KESTİRİMCİ
BAKIM ÇALIŞMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Oğuzhan KIZILTAN1-2, AHMET ERDİL1
1

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Müh. Anabilim Dalı, Kocaeli / Türkiye
2
Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş., Toyotetsu Ar-Ge Merkezi, Kocaeli / Türkiye

Öz: Kestirimci bakım sistemleri, makine veya ekipmanlardan alınan çeşitli veriler sayesinde oluşabilecek arızaların
ne zaman gerçekleşeceğini tahmin edip önceden haber verebilen sistemlerdir. Bileşenlerin arızalanmadan önce mevcut durumlarının izlenmesi ve ardından verilerinin analitik yöntemlerle analiz edilmesi sayesinde yaşam ömürlerinin
öngörülebilmesi ve arıza çıkarma ihtimallerinin değerlendirilmesi sağlanır. Kestirimci bakım, beklenmeyen arızaları
önleyerek ürün kalitesini garantiler ve tam zamanında bakım yapmamızı sağlar. Böylece, ekipman duruşlarını en
aza indirger ve beklenmeyen arızaları önler. Bu sayede üretim verimliliğin arttırılması ve üretim maliyetlerinin
düşürülebilmesi mümkün hale gelir. Günümüzde hayatımıza girmiş olan Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve
Makine Öğrenmesi (ML) sayesinde kestirimci bakım alanında çok büyük gelişmeler görülmeye başlanmıştır. Modern üretim sistemlerinin küreselleşmesi nedeniyle rekabette büyük bir artış oluşmaya başlamış ve bu yaşanan rekabet artışı nedeniyle sistematik olarak veri toplamak, depolamak ve bu veriyi analiz ederek anlamlandırmak büyük
bir önem kazanmıştır. Toplanan büyük verilerin analitik ve yazılımsal olarak çeşitli algoritmalar ile değerlendirilmesi
sayesinde kestirimci bakım ile artık yaşanan sorun ve arızalar, makine öğrenmesi gibi yeni teknolojik imkanlar
doğrultusunda farklı bakış açıları ile çok daha etkin bir şekilde tespit edilebilir hale gelmiştir. Bu çalışmada otomotiv
endüstrisinde kullanılan ısıl işlem fırını için arıza öncesi problemin kaynağını tespit etmeye çalışan ve arıza oluşmadan önce bilgi verebilen bir kestirimci bakım çalışması yapılacaktır. Endüstriyel ısıl işlem fırını üzerinde bulunan
400 ü aşkın sensör her saniye kayıt altına alınarak yorumlanmaya başlamış ve prosesteki olması gereken standart
değerlerin belirlenmesi sağlanmıştır. Sistemde standart dışı bir durum oluştuğunda ya da geçmişteki veriler ile uyumsuz bir veri geldiğinde makine öğrenmesi algoritmaları sayesinde ilgili problemin tespit edilmesi sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Makine Öğrenmesi, Kestirimci Bakım, Önleyici Bakım
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Bakım maliyetleri, birçok işletme ve üretim tesisi için önemli bir maliyet kalemidir. Günümüzde işletme maliyetlerini
azaltmak için kestirimci bakım sistemlerinin kullanması sağlanabilir. Farklı cihaz ve aygıtlardan alınan verilerin bir
araya gelmesi ve kurulan bir model ile değerlendirilmesi sayesinde gereksiz bakım çalışmaları önlenir ve nokta atışı
bir şekilde sorun çıkaran ya da ömrü bitmek üzere olan parça tespit edilebilir. Böylece yedek parça giderleri ve bakım
süreleri düşürülerek maliyet avantajları sağlanabilir. Oluşabilecek arızaların daha oluşmadan önce tespiti sayesinde
plansız üretim duruşları ve verimlilik kayıplarının önüne geçilir.
Verilerin elde edilmesi amacıyla döner mekanizmalar, dişliler ve rotorlar gibi makinelerin durum verilerinin izlenmesi son yıllarda artan bir ilgi görmüştür.[1] Kestirimci bakım, yaygın olarak kullanıldığı döner mekanizma parçalarında ise beklenmedik arıza ve kazalardan kaçınmak için rulman ve yatak kusurlarını mümkün olduğunca erken
tespit etmeyi hedefler [2]. Kestirimci bakım için kullanılan yöntemlerle, periyodik olarak çalışan sistemlerden elde
edilen veriler izlenerek, operasyon boyunca ölçümler alınır ve bu ölçümlerle veri analizi yapılır [3]
Bu çalışmada Pres hattında yer alan ısıl işlem fırını için kestirimci bakım çalışması yapılacaktır.
AMAÇ
Bu çalışmada içerisinde rezistans, termocouple, pnömatik ile tahrik edilen açılır kapanır kapakları bulunan 10 katlı
büyük bir ısıl işlem fırınının kestirimci bakım çalışması yapılmıştır. Fırında yaşanan en ufak bir arıza sonucu, fırının
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10 saat kadar durması ve soğuması daha sonra ilgili bakım teknisyeni tarafından onarımın yapılması ve ardından
tekrar fırının 7-8 saat kadar ısınması gerekmektedir. Oluşan arızaların çoğu toplamda 20 saatlere varan duruşlara
neden olmaktadır. Ayrıca fırında yaşanan arızalar sonrası fırın içerisinde malzemeler hurdaya atılmakta ve üretim
duruşları nedeniyle hattın verimliliğinde problemler yaşanmaktadır. Yaşanan duruşlar sonrası hat, belirlenen üretim
kapasitesi altında üretim yapmaktadır. Bu nedenle müşteriye söz verilen zamanda, söz verilen adette üretimin teslimatı riske girmektedir. Otomotiv sektöründe stoksuz çalışma ve zamanında parça teslimatı büyük bir önem arz etmektedir. Tedarikçilerden bir ya da bir kaçının üretiminde yaşanan aksaklık tüm tedarikçileri durdurabilecek boyutta
büyük problemlere neden olabilir.
Gerçekleştirilecek uygulama sayesinde arızaya neden olan probleme ait kök nedenin tespiti sağlanacaktır. Oluşacak
arızaların önceden tespiti ile plansız duruşların önüne geçilecektir. Böylece arıza sonrası oluşabilecek duruş ve risklerin ortadan kaldırılması, üretim verimliliğini arttırılması ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmıştır.
KAPSAM
Sıcak pres hatları günümüzde 1500 Mpa dayanıma sahip ultra dayanıklı otomotiv parçalarının üretilebildiği bir yöntemdir. Malzeme önce bir fırında ısıtılarak östenit faza gelmesi sağlanır ve kalıpta şekil verilerek aniden soğutulur.
İşlem sonrası otomotiv sektöründeki en dayanıklı çeliklerden biri olan 1500Mpa dayanıma sahip üstün mukavemetli
parçaların üretimi sağlanmış olur. [6]

Şekil 1. Sıcak pres prosesi [5]
Sıcak pres yönteminin kullanıldığı hattımızda elektrikli bir endüstriyel ısıl işlem fırını kullanılmıştır. Fırın içerisinde
ısının üretildiği rezistans teller bulunmaktadır. Rezistans tellerden geçen akım sayesinde ısı oluşmakta ve 1-3mm
kalınlıktaki levhalar 900 derece sıcaklığa kadar ısıtılmaktadır. Fırın üst üste dizilmiş katlardan oluşmakta ve her bir
katın kendine ait rezistans ve sıcaklık ölçer termocouple sensörleri bulunmaktadır. Fırının arka ve ön tarafında açılıp
kapanabilen malzeme yükleme ve boşaltma kapakları bulunmaktadır.

Şekil 2. Örnek bir sıcak pres hattı(a) ve ısıl işlem fırını(b) [6]
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YÖNTEM
Makine öğrenmesi ve yapay zeka uygulamalarında en önemli aşama, verinin toplanmasıdır. Veri bilimi alanında
yıllar süren çalışmalar, çok sayıda farklı alanda yapılan projeler ve ihtiyaçlar, bu alanda belirli standartlaşmalara
ihtiyaç doğurmuştur. Bu alanda yıllar içerisinde farklı yaklaşımlar geliştirilse de ulaşılan son noktada, bir veri bilimi
projesine nereden başlanacağı, hangi adımların izlenmesi gerektiği, projenin aşamalarının çıktıları ve proje süresince
ölçülebilir adımları CRISP-DM olarak kısaltılan yöntemle yönetilebilmektedir.[4]
Verinin toplanması esnasında işe uygun, düzenli ve kararlı bir şekilde verilerin toplanması gerekmektedir. Sistem
içinde biriken verilerin bazı özel filtreler ile temizlenmesi ya da düzenlenmesi gerekebilir. Kestirimci bakım uygulamasının performanslı ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için uygun ve düzgün bir veri havuzu büyük bir önem
taşımaktadır. Endüstriyel uygulamalarda verinin işe uygun olarak hazırlanabilmesi için çoğunlukla CRISP, SEMMA
ve KDD gibi standard metodlar kullanılmaktadır. Makale konumuzda geçen kestirimci bakım çalışması İçin
CRISP(Cross-Industry Standard Process for Data Mining) metodu kullanılmıştır.

Şekil 3. CRISP-DM adımları ve akışı
Kestirimci bakım çalışması öncesi verinin düzgün bir şekilde alınması için CRISP adımlarını kısaca aşağıdaki gibi
uygulanmıştır.
İşin ve Problemin anlaşılması
Gerçekleştirilecek uygulamada yapılmak istenen iş, kestirimci bakım çalışmasıdır. En önemli amaç arızaların sebebini bulmak ve arızalar oluşmadan önce sistem yöneticisine bilgi vermektir. Bu noktada problem neden oluşuyor?
Problemin tetiklediği başka farklı problemler var mı? Oluşan arızaların diğer arızalarla bağlantıları nelerdir? Sorularının yönetilmesi ve projeyi gerçekleştiren kişi ya da ekipler arasında değerlendirmesi yapılmıştır. Endüstriyel ısıl
işlem fırınında çoğunlukla yaşanan problemler için gerçekleştirilen değerlendirme sonrasında aşağıdaki maddeler
elde edilmiştir.
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Problem Nedeni

Tespit ve Çözüm Yöntemi

Toplanacak veri

Termocouple´ların ısıya bağlı zamanla deformasyonu
Termocouple´ların yanlış değer ölçmesi
Isıya bağlı zamanla deformasyonlar
Fazla akım çeken rezistansların önce aşınması
Açılma kapanma sürelerinin ölçülmesi
Fan motor arızaları
Alt Üst Sıcaklık hataları
SSR Röle arızaları

Çalışma süresinin kaydedilip periyodik değişim süresin hesaplanması
Kat içi ortalama sıcaklık hesaplanabilir ve sorunlu termocouple bulunabilir.
Çalışma süresinin kaydedilip periyodik değişim süresin hesaplanması
Akım ve çalışma zamanı hesaplanması, aşınma mik. Ölçülmesi
Güncel süre ile geçmişteki sürelerin kıyaslanması
Egozs fanı hava debisi kontrolü ile sorun önceden anlaşılabilir.
Isıtılan parça tipine(Üretilen kalıp) tipine göre kayıt tutulması
Voltaj dengesizlikleri ölçülebilir.

Termocouple çalışma süresi
Termocouple sıcaklık verisi
Rezistans çalışma süresi
Rezistans akım verisi
Kapak açılma/kapanma süreleri
Hava debisi verisi
Kalıp verisinin kaydedilmesi
Voltaj verisi

Şekil 4. En sık oluşan arızalar
Rezistanslar, izolasyon eksiklikleri, üretimde kullanılan malzeme şekli, bulundukları bölgeler ve bozuk sensör verileri nedeniyle farklı oranlarda çalışırlar. Aşağıdaki görselde bazı bölgelerde aşırı çalışmaya bağlı kararmalar oluştuğu
görülmüştür.

Şekil 5. Fazla çalıştığı için kararan bölgeler
Bu nedenle bazı rezistanslar diğerlerine göre daha hızlı deforme olduğu anlaşılmıştır. Fırın içi rezistans akımı ve
sıcaklık sensörü verileri kaydedilerek rezistansların aşınma miktarları hakkında sonuç elde edilmesi sağlanmıştır.

Şekil 6. Yeni ve bozulan rezistans

Şekil 7. Yeni ve bozulan sıcaklıkı ölçer termocouple sensörleri

Şekil 8. Pnömatik kapak elemanları

Şekil 9. Rezistans kontrolcüsü (SSR Röleler)
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Verinin Anlaşılması
Listelenen problemlerin çözümü için toplanabilecek ve değerlendirmede kullanılabilecek veriler hazırlanmıştır. Verilerin hangi formatta ve sıklıkla çekileceği belirlenip verilerin toplanması sağlanmıştır.
Verinin kaç saniyede bir çekileceği de bu aşamada belirlenmiştir. Çok sık veri çekilmesi, ileride kurulacak olan
makine öğrenmesi algoritmalarının çalışamaz hale gelmesine neden olabilir. Verileri işleyecek bilgisayarın veri işleme gücünün yetmemesine neden olabilir ve daha güçlü bilgisayar yatırımları yapmamıza neden olabilir.
Veri Ön İşleme
Alınan verilerin bir çoğu direk kullanıma hazır değildir. Bazıları farklı birim ve tiptedir. Örneğin çekilen akım değerleri miliamper cinsinden ya da Amper cinsinden toplanmış olabilir. Tüm verilerin birbiri ile uyumlu olması adına
hepsinin aynı birim ve standartda olması gerekmektedir. Veri içerisindeki eksik veriler tespit edilerek belirli proseslerle tamamlanması sağlanmıştır.
Modelin Kurulması
Hazırlanan algoritmalar ile çeşitli modeller kurularak verilerin analizini sağlanmıştır. Modelin kurulumu öncesi verilerin incelenmesi sayesinde birbirleri ile arasındaki ilişkileri daha iyi anlaşılmıştır. Modellerin hazırlanması öncesinde bu ilişkileri biliyor olmak daha kararlı modellerin kurulmasını sağlar ve çok daha başarılı bir kestirimci bakım
uygulamasının yapılmasını sağlar. Geliştirilen algoritma ya da istatiksel model problemin çözümüne yönelik optimize edilmesi sağlanmıştır.
Değerlendirme
CRISP-DM sürecinin beşince aşaması olan bu aşama hedeflerimiz için gerekli başarı kriterlerini karşılayan ve istenilen performansa sahip olan modellere ulaştığımız aşamadır. Değerlendirme aşaması karar verilen modellerin ve
bunlardan elde edilen nihai sonuçların detaylı olarak değerlendirilmesini ve gözden geçirilmesini içerir. 1
Devreye alma ve Entegrasyon
Model oluşturulduktan sonra, performansının ne kadar iyi olduğunu kontrol etmeliyiz. Modelimizin performansını
ölçerek ve nasıl çalıştığını görmek için performans hedeflerimizle karşılaştırmalıyız. Genellikle,veri bilimi projelerinde veri bilimci, verileri eğitim ve test verisi olarak ikiye böler. Bu adımda test verilerini kullanarak , bir önceki
aşamada oluşturduğu modelin gerçeğe ne kadar uygun olduğunu doğrulayarak modelin başarısını,performansını değerlendirir.2 6 farklı makine öğrenmesi algoritması için performans değerleri ölçülmüştür ve bulgular kısmında
sonuçları belirtilmiştir.
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Şekil 10. Verinin okuma sistemi

Şekil 1.1 Örnek okunan Csv datası
BULGULAR

Şekil 12. Sistem akış şeması
Makine öğrenmesi yöntemlerinin kullanıldığı sistemlerde bir çok farklı algoritma kullanılabilir. İşlenen verinin tipine, uygulamaya ve sistem dinamiklerine göre her algoritma farklı doğrulukta sonuçlar üretir. Üretilen sonuçların
doğruluğu R2 katsayısı ile belirlenir. R2 katsayısı, 1 e ne kadar yakınsa algoritma o kadar başarılı olmuş ve doğru bir
model kurulmuş olduğu anlaşılır.
Fırın katları içerisindeki alanlara ait sıcaklık verileri ve rezistans akım değerleri ile oluşturulan verisetinde 6 farklı
makine öğrenmesi algoritması denenmiş ve aşağıdaki R2 değerleri elde edilmiştir.
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Şekil 13. Kullanılan algoritmalar ve R2 değerleri
Denemesi gerçekleştirilen algoritmalar içerisinde “random forest” algoritmasının yeterli kararlılıkta sonuçlar ürettiği
görülmüş ve sistemde en kararlı algoritma olan random forest metodunun kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.(3,5,10 ve 20 kez iterasyon edilmiş ve 5 iterasyon sonucu en stabil değerler üretilmiştir.
Denge sıcaklığa ulaşan fırın içerisindeki sıcaklık sensörlerinin lineer regresyon eğrisine olan uzaklıklarının hesaplanması ile kararsız çalışan problemli termocouple sensörlerin bulunması sağlanmıştır. Aşağıdaki görselde yer alan
kararsız çalışan sensörün, denge sıcaklığı olan 890 dereceden neredeyse 70 derece daha az ölçümler alarak problemli
bir ölçüm yaptığı anlaşılmış ve bu tür kararsız çalışan sensörlerin değişimi sağlanmıştır.

Şekil 14. Denge sıcaklıkta problemli sıcaklık sensörlerinin bulunması ve değişiminin sağlanması
Katlar arasında ısıtıcı akımları ve sıcaklık ölçer sensör verileri arasında ilişkiler random forest yöntemi ile eğitildikten
sonra anormal durumlar aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. D0027401- D0027408 adresleri fırın içinde yer alan 5.kata
ait sıcaklık sensörlerini ifade etmektedir. 5. Kat için yapılan örnek bir analizde D20404 nolu sensörün yoğun bir
şekilde rezistans için farklı akım değerlerinin üretilmesine neden olan bir anormal durum oluşturduğu görülmüştür.
Aynı işlem diğer fırın katlarında da gerçekleştirilerek anormal durumların tespiti sağlanmıştır. Bu noktalardaki sensörlerin kontrolü ve değişimi sağlanmıştır.
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Şekil 15. Sıcaklık sensörleri ve rezistans akımları
Rezistansa gönderilecek akım değeri, PID (oransal-integral-türevsel denetleyici kontrol döngüsü yöntemi) ile belirlenmektedir. İlgili fırın bölgesi, hedef sıcaklığa yaklaştıkça rezistansa gönderilen akımın, stabil ve belli bir değer
aralığında sabitlenmesi gerekmektedir. Kestirimci bakım çalışması sayesinde fırın ısınma sürecinde anormal durumlar tespit edilmiştir. Sıcaklık değerlerinin hedef değer olan 890 dereceye ulaşması esnasında ısıtıcılarda büyük anlık
akım düşmeleri olduğu gözlemlenmiştir. Aşağıda kırmızı daire içerisinde gösterilen aralıkta ısıtıcıların sürekli açılıp
kapandığı ve deforme olduğu görülmüştür. Rezistansa gönderilecek akım değerinin belirlendiği PID kontrol sistemindeki problemlerin bulunarak düzeltilmesi sayesinde sistemdeki istenmeyen bu tür davranışların tespit edilerek
arıza oluşmadan önce kestirimci bakım çalışması ile tespiti sağlanmıştır.

Şekil 16 Sıcaklık ve Akım grafiği
SONUÇ
Yapılan çalışmalar her bir fırın katı için ayrı ayrı belirli periyodlar dahilinde gerçekleştirilmiş ve geçmiş verilerle
kıyaslanarak kestirimci bakım çalışmaları için kullanılabilir hale getirilmiştir. Bir önceki adımda belirtilen sonuçlar
eşliğinde sistemde iyileştirme sağlanarak arızaların kök sebebinin bulunması ve önlem alınması sağlanmıştır. Veri
seti ile eğitilerek oluşturulan modeller, test veri setleri kullanılarak denenmiştir, her bir yöntem için performans ayrı
ayrı gözlenmiştir.
Termocouple adı verilen sıcaklık sensörleri kullanım yaşına bağlı olarak sıcaklık verisini genellikle olduğundan daha
az göstermeye başlarlar3 Fırın içerisinde yer alan sıcaklık sensörlerinin bazıları bozulmuş ve yerine yenileri takılmıştır. 3 yıldan fazla çalışmış sensörlerin, yeni takılan sensörlerle birlikte çalışması ve bazı izolasyon eksiklikleri nedeniyle algoritmalardaki başarı oranı %92-%95 oranında çıkmasında büyük bir rol oynamıştır. Örneğin KNN uygula-
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malarında %100 başarı oranı yakalanan diğer çalışmalardaki(Makine Öğrenmesi Kullanılarak Kestirimci Bakım, Olcay Öztanır) başarı oranı, mevcut uygulamada maalesef yakalanamamıştır. Çalışmamızda KNN algoritmasındaki
başarı oranı %93.6 olarak gerçekleşmiştir.
Bulgular kısmında Şekil 14 te belirtildiği gibi bazı sıcaklık sensörlerinin değiştirilmesine karar verilerek gerekli aksiyonların alınması sağlanmıştır. Böylece aynı fırın katı içerisindeki rezistansların benzer akım değerlerinde çalışması ve rezistansların eşit yaşlandırılması sağlanmıştır.
Sürekli bozulan ürünlerin ömür hesabı konusunda elde edilen veriler henüz yeterli değildir.4 yıldan fazladır çalışmakta olan fırına ait geçmiş verilerin olmaması nedeniyle ömür hesabı ile ilgili çalışmalar henüz yeterli doğruluğu
sağlayamamıştır.
KAYNAKÇA
Condition monitoring and fault diagnosis of planetary gearboxes, Lei Y. , Lin, He, & Zuo, 2013; Lei Y. , Lin, Zuo,
& He, 2014
Rotating machinery prognostics: State of the art, challenges and opportunities, Heng, Zhang, Tan, C., & Mathew,
2009
Titreşim Analizi ile Pompalarda Arıza Tesbiti ve Kestirimci Bakım İçin Örnek Bir Çalışma, Yaman & Karadayı,
2014
Şadi Evren Şeker, CRISP-DM: Endüstriler Arası Standart İşleme 2018, YBS Ansiklopedi
Microstructure evolution of a 55 wt.% Al–Zn coating on press hardening steel during rapid heating
Eren Billur, Hot Stamping of Ultra High-Strength Steels
İNTERNET KAYNAKLARI
https://hasan-amanet.medium.com/crisp-dm-nedir-767b697caeae (E.T. 12 Nisan 2021)
https://medium.com/datarunner/crisp-dm-nedir-makine-%C3%B6%C4%9Frenmesi-projelerinde-crisp-dm-metodolojisi-75a36bd7d320 (E. T. 12 Nisan 2021)
https://blog.wika.us/knowhow/aging-and-drift-in-type-k-thermocouples/ (E. T. 22 Nisan 2021)
Yazar Notu: Bu çalışma Kocaeli iline bağlı Çayırova ilçesinde bulunan Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. ve Tic.
A.Ş.’de gerçekleştirilmiştir. Kestirimci bakım çalışmasında , sıcak pres hattına ait en çok arıza çıkaran
ünite olan ısıl işlem fırını seçilmiştir. Bu çalışma, aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Prof. Dr. Ahmet Erdil danışmanlığında yürütülmekte olan
“Endüstriyel Isıl İşlem Fırınları İçin Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle Kestirimci Bakım Çalışması”
isimli yüksek lisans teziyle üretilmiştir.
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OSMANLI DEVLETİ BATILILAŞMA DÖNEMİNİN YOK OLAN MİRASI:
BOMONTİ BİRA FABRİKASI
Kemal Hakan TEKİN1, Emine Ebrar BOSTANCI2
1-2

İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Feriköy, Osmanlı Dönemi’nde ilk ve en büyük sanayi tesislerinin yer aldığı bir
bölge, aynı zamanda İstanbul’un en eski semtlerinden biriydi. 1888 yılında sarayın buz müteahitliğini yapan Adolf
ve Walter Bomonti kardeşler, devlet yönetimine olan yakınlıklarının da yardımıyla işlerini ilerletmek istediler. Buhar
ile çalışan bir “Arpa Suyu Fabrikası” kurmak ve sanayi buzu imal etmek için ruhsat aldılar. Böylece 1890 yılında
Osmanlı’nın modern bira üretim teknolojisine sahip ilk bira üretim tesisi olacak olan Bomonti Bira Fabrikası için
hazırlıklar başladı. Bomonti Bira Fabrikası, adını İstanbul'un en eski semtlerinden birine vermiş olup, Türkiye'de
modern bira üretim tekniği ile imalata başlamış olan ilk bira üretim tesisidir. İsviçreli Bomonti kardeşler tarafından
1890 senesinde Feriköy'de kurulan fabrika ve fabrikanın ünitelerinden biri olan Bomonti Bira Bahçesi 1930’lu yıllarda İstanbulluların hizmet vermiş, fabrika 1940 yılında Tekel yönetimine geçmiştir. Tekel tarafından bira fabrikası
olarak kullanılan Orta Avrupa mimarisini andıran bu güzel yapı zaman içinde terk edilmiştir. Uzun yıllar boyunca
atıl halde bırakılan Bomonti Bira Fabrikası bir süre kapsamlı bir restorasyon işlemi geçirmiş ve Bomonti Bira Fabrikası ana binasına zaman içinde yeni üniteler eklenmiştir. Eklenen bu ünitelerle fabrika bugün 40 dönümlük bir araziye
yayılan Bomonti Bira Fabrikası 1950'li yıllara kadar etkinliğini sürdürmüştür. 1976 yılında 37 milyon litre üretime
ulaşmış fabrikanın, 1991 yılında üretim durdurulmuş ve boşaltılmıştır. 2010 yılında Efes Biracılık A.Ş tarafından Bu
sefer Bomonti ismiyle piyasaya sürülmüştür. Çalışmamızın amacı, 2015 yılından itibaren eğlence merkezi olarak
kullanılmaktayken, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Bomonti Bira Fabrikası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ruhsatıyla Bomontiada’nın doğu parselinde olan yapılarının 2020 de yıkılarak yerine mescid, yurt ve otoparklar yapılacağı bildirilen tarihi binanın tanıtılması ve Bomonti Bira Fabrikasının Osmanlı Devletinin batılılaşma sürecindeki
yeri ve değeri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Batılılaşma, Mimari, Tarih
Bomonti semti, bugün Şişli ilçesi sınırları içinde yer alan, İstanbul’un en eski sanayi bölgelerinden biridir. Feriköy’ün
ücra bir köşesinde ortaya çıkan Bomonti, adını 1891 yılında kurulan Bomonti Bira Fabrikası’ndan almıştır ve fabrika,
semtin sembolü haline gelmiştir (Tümertekin, 1967). Bomonti semti, kuruluşundan bugüne sanayileşme, apartmanlaşma, gecekondulaşma, sanayisizleşme, rezidanslaşma gibi kent çalışmaları literatüründe yer alan neredeyse tüm
kentsel değişim ve dönüşüm süreçlerini geçirmiş, öte yandan tüm bu süreçlere eşlik eden işçileşme, kentlileşme, orta
sınıflaşma gibi sosyoloji disiplininin odağında yer alan dikey toplumsal hareketlilik ve kent içi göç, kırdan kente göç,
uluslararası göç gibi yatay hareketlilik süreçlerine sahne olmuş bir kent mekânıdır.
Resmî kayıtlara bakılırsa semte adını veren Bomonti ailesi İsviçreli olmakla birlikte Almanya himayesindeki Levanten girişimci bir ailedir (Sağlam 2017:32). Kuşkusuz Osmanlı topraklarında Avrupalıların varlığı yeni bir durum
değildir. 18. ve 19. yüzyıllarda Akdeniz havzasının üç kıyısına da yayılmış halde olan Osmanlı İmparatorluğu, aynı
zamanda dönemin Akdeniz ticaret merkezleri olan kentlere de hâkimdir ve bu kentler çok çeşitli etnik, dinî ve ulusal
aidiyetlere sahip insanların bir araya geldiği yerlerdir (Escallier 2003). Galata ve Pera bölgelerine yakın bir konumda
olan bölge, 19. Yüzyılın sonlarına doğru yeni bir yerleşim ve sanayi bölgesi olarak gelişmeye başlamıştır (Tümertekin
1994: 295-296).
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Bomonti, 1960’lı ve 1970’li yıllarda İstanbul’un “nezih” bölgesi olarak anılır. Bu yıllarda Bomonti’ye hâkim olan
sosyal yaşamın, kozmopolit özelliğinin yanı sıra İstanbul’un eski semtlerinde o dönemlerde hüküm süren mahalle
yaşamının genel niteliğini yansıttığı açıktır. Bomonti’deki fabrika ve imalathanelerin kapatılması, bölgenin sanayisizleştirilmesini de beraberinde getirmiştir. Bu süreçte semtteki yapılaşma, Bomonti Bira Fabrikası arazisinin farklı
hizmetlere açılması (otel, üniversite ve fabrika binasının kültür merkezi olarak restorasyonu), yatay ve dikey rezidansların inşası, beraberinde Bomonti’nin ve geçmişinin nötralize edilmesine ve kuşkusuz söz konusu belleğin metalaşmasına yol açmıştır (Kovanlıkaya-Fırat-Yılgür-Arslan-Özarslan 2021:16-17).
Bomonti’nin gelişiminde en büyük rolü, bulunduğu bölgede önemli bir sosyal ve kentsel gelişime neden olan Bomonti Bira Fabrikası oynamıştır. Bomonti Bira Fabrikası’nın kurulması öncesinde semtte bira imalatı yapan Cosma,
Schaffer ve Grein gibi kurumlar bulunmaktadır. Yazar Hagop Baronyan’ın anlattıklarına bakılırsa, Feriköy’de bira
imalatı ve tüketimi köklü bir geleneği yansıtmaktadır (Kovanlıkaya-Fırat-Yılgür-Arslan-Özarslan 2021:12) . Kendisinden önce farklı markalarda üretimler yapan yerler olmasına rağmen, Bomonti Bira Fabrikası, modern bira üretim
teknikleri ile üretime başlamış olan ilk tesistir (Sağlam 2017: 32).
Bomonti Kardeşler, üretmiş oldukları biralarının reklamını “Şark Malt Hülasası” adıyla bolca yapmışlardır. Dönemin
gazete ve dergilerinde, biranın besleyiciliği ve sağlık açısından önemine vurgu yapılmış birçok ilan görülmektedir.
Sultan Abdülhamit dönemine ait bu afişlerin birinde şunlar yazmaktadır. “Hararetinizi def etmek isterseniz, mikroplu
sulardan korunmak isterseniz, Bomonti birası içiniz. Gliser ve fosfatlı Şark Malt Hülasası, Bomonti Bira Fabrikası
malumatı, İstanbul’da evlere teslim olunur. Telefon (Beyoğlu 583) sipariş veriniz.”
Zayıflıktan şikayetçi olanlara, süt emziren annelere, hazımsızlık sorunu olanlara tavsiye vurgularının yapıldığı bir
çok bira reklamı yine bu dönemde görülmektedir. Bir reklamda ise Şark Malt Hülasası’nın eczacı Ekrem Bey’in
başkanlığında özel surette Bomonti Fabrikası’nda hazırlandığı, tüm ecza depolarında ve eczanelerde bulunduğu belirtilmektedir.

Bomonti Bira Fabrikası Zaman Çizelgesi (E.Ebrar Bostancı 2021)
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Bomonti Kardeşlerin binalarına zaman içindeki yeniliklerinden biri de şüphesiz uzun yıllar dillerden düşmeyeni Bomonti Bira Bahçesi olmuştur. Bu bahçede 5 ve 10 litrelik fıçı biraları çapraz ayaklı setler üzerine yerleştirilerek
müdavimlere sunuluyor, “Arjantin” adı verilen kulplu bira bardaklarında içiliyordu (Zat, 1993). 1910 yılında (1 Recep 1328) Sabah Gazetesi’nde, Bomonti biralarının satıldığı bahçeli gazinoların listesinin verildiği ilan görülmektedir. Bu ilana göre, bira satışının yapıldığı oldukça fazla sayıda bahçe vardır. Ayrıca Feriköy Bomonti dışında, Yedikule ve Kadıköy Moda’da da Bomonti Bahçelerinin varlığı bilinmektedir (Eren, 2005).

Bomonti Bira Bahçesi’nde bira içen Nişantaşılılar.1927
1909 yılında artan bira talebi üzerine Nektar şirketi de İstanbul Büyükdere’de Bomonti Bira Fabrikası’na rakip olarak
bir fabrika açmıştır. Ancak iki fabrikanın da zarar etmesi üzerine işletmeler 1912 yılında birleşerek Bomonti-Nektar
Birleşik Bira Fabrikaları Şirketi adını almış ve Nektar’ın tesisleri 1914’de Bomonti’ye taşınmıştır (Turhan 2018: 97Akyurtlaklı 1997:112). 1926 yılında çıkarılan içki tekelinin sonucunda Bomonti-Nectar Bira Fabrikası işletmeciliği
Polonyalı bir şirkete verilmiştir. Bu şirketin dağılmasının ardından, Tekel idaresi aynı adla, on yıl daha bir Türk
Anonim Ortaklığına üretim izni vermiştir (Turhan 2018: 97-98).

Bomonti Bira Fabrikasının Tarihsel Gelişimi (ÇifçibaşıDurna 2019:71)
1940 yılında kamulaştırılarak Tekel’in bünyesine dahil edilen fabrika, Tekel şartlarının yumuşatılmasının ardından
1967’de İzmir’de 1969’da İstanbul’da Cumhuriyet döneminin ilk özel bira fabrikaları kurulunca pazar payını yitirmeye başlamıştır. Bomonti adının kullanılmasının kaldırılmasından sonra, uzun yıllar “Tekel Birası” adı altında üretimini sürdüren fabrika 1994 yılına kadar üretime devam etmiştir (Tanyeli-İkiz 2009:112). Tekel’e geçişinin ardından Pilsener ve “Türk Birası” adı altında üretime devam edilir. Avrupa örneklerine nazaran açık renkli, tatlı ve aromatik olan “Tekel Birası”, Bomonti’den emanet aldığı tarihi mirası takip etmeye başlar. 16 Haziran 2005 tarihinde
kabul edilen 5366 sayılı Yıpranan Tarihi veKültürel Taşınamaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak
Kullanılması Hakkındaki Kanun ile İstanbul’un merkezinde uygulanmaya başlanan dönüşüm ve yenileme projeleri
arasında Bomonti Bira Fabrikası da yer almıştır (Turhan 2018:100). Bomonti Bira Fabrika alanı için 2007 yılında
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeniden işlevlendirme ile ilgili bir kullanım planı yapılmış ve bu plan doğrultusunda 2008 yılında özel bir şirketle anlaşma yapılmıştır. Proje 2010 yılında uygulanmaya başlamıştır (Altınışık,
2014: 41-42).
İstanbul’un erken dönem sanayi yapılarından olan Bomonti Bira Fabrikası mimarisi, yapım teknikleri, üretim teknolojisinin yanı sıra sosyal ve kentsel açıdan taşıdığı tarihî belge niteliklerine rağmen geçmişte alınan planlama kararları
ve bugün karşı karşıya kaldığı yıkım süreciyle varlığını sürdürme savaşındadır (Güler 2020:20).

Bomonti Bira Fabrikası 19.yüzyıl sonları Genel Görünüm
1018 ada 1 parselde yer alan Bomonti Bira Fabrikası, İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 25.02.1998 gün 9294 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiştir. Uluslararası
koruma anlayışına göre tarihî bir yapının çevresiyle bir bütün olduğu ve çevresiyle birlikte korunması gerektiği ilkesinin önemi burada bir kez daha ön plana çıkmaktadır. Bomonti Bira Fabrikası için koruma kararının alındığı yıl
bulunduğu çevre de turizm alanı ilan edilmiştir. 2005 yılında bölgenin merkezi iş alanı ilan edilmesi, 2006 yılında
ise turizm amaçlı tahsisinin gerçekleştirilmesi ile bölgede önemli bir değişim süreci başlamıştır. Alınan kararlar doğrultusunda yüksek imar hakkı verilen bölgede otel ve kongre merkezi olarak kullanılmak üzere çok sayıda yüksek
katlı yapı inşa edilmiştir. Fabrika yapısı 2006 yılında kültür ve turizm bakanlığı tarafında “4957 sayılı Kanunla, 2634
sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu kanunun 8. maddesine dayanılarak Çıkartılan ’Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’ Hükümlerine uygun olarakturizm amaçlı yatırım yapmak üzere yerli ve
yabancı girişimcilere” tahsis edilmek üzere ilana çıkarılmıştır.
Tescil ilanında yer alan vaziyet planı, tescil dışı bırakılan yapılar ve bu yapıların yerine inşası öngörülen turizm
tesisinin konumuna dair fikir vermektedir. Aynı ilanda 18.230 m2’likrestorasyon söz konusuyken 2 nolu bölge kurulunun vereceği karar doğrultusundarestorasyon konusunda revizyonlar olabileceğine değinilmiş, parselin tescil dışında kalankısmı ise 5 yıldızlı otel, kongre ve sergi merkezi ve bu işlevlere hizmet edecek yeme-içmefonksiyonları
için ayrılmıştır. Bu tarihten sonra yapılan ihalenin ardından tescil dışı yapılarsökülmüş ve ilgili tesisler için arazi
ihtiyacı karşılanmıştır.
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2006 tarihli ilana konu tescilli yapılar ve mevcut durum hava fotoğrafı (Çifçibaşı Durna 2019:104-105)
Bu süreçte İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararlarıyla 1018 ada 1 parsel
içerisindeki fabrika yapılarının bir bölümünün korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline bir bölümünün ise
sökümüne karar verildiği anlaşılmaktadır. 1924 tarihli Pervitch haritaları ve 2006 tarihli hava fotoğrafları incelendiğinde yapı adasının doğusunda da bahsi geçen yapı bloklarında farklı birimlerin varlığı gözlemlenmektedir.
08.05.2008 yılında ˙İstanbul 2 No’lu KTVKBK kararı ile yapı adasında yer alan tüm yapılar tescillenmiştir. Ancak
24.09.2008 tarihli karar; geç dönem yapısı olduğu ve geçmişe dönük bir belge niteliği taşımadığı gerekçesi ile adanın
doğusunda konumlanan yapı grubunu tescil dışı bırakmıştır (Çifçibaşı Durna 2019:74-75).

Bomonti Haritaları (Pervitich)
1994 yılında üretim durduktan sonra atıl durumda kalan tescilli fabrika yapıları, 2007 yılında kültür ve eğlence merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiş ve yapılar restorasyonu tamamlanarak 2017 yılında “Yapıkredi
Bomontiada” adı altında hizmet vermeye başlamıştır (Güler 2020:20-21). Bomontiada’nın doğusunda yer alan, 1548
ada 9-10 parsel üzerindeki eski malt binası, silo, arpa temizleme binası ve kazan dairesi fabrikaya Tekel’e devredildikten sonraki dönemde eklenen yapılardır. Söz konusu yapılar, Bomonti Bira Fabrikası’nın İstanbul 1 Numaralı
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından alınan kararlarla koruma altında olan yapıları arasındadır.
Karşı parselinde kültür ve eğlence merkezi olarak işlevlendirilen ve Bomontiada olarak adlandırılan bölümünün aksine bu yapılar yakın zamana kadar boş ve bakımsız bir halde kalmıştır. Karşı çapraz parselinde yer alan üniversitenin
yapıların eğitim ve kültür merkezi olarak kullanmak üzere kendilerine tahsis edilmesi taleplerinin de reddedildiği
bilinmektedir. Önceleri Maliye Bakanlığı’nın elinde bulunan yapılar 2019 yılında Diyanet’e devredilmiştir. Tahsis
süreçleri ve çevredeki imar faaliyetleri sürerken Birahane Sokak üzerinde Bomontiada ile karşılıklı yer alan yapıların
tescilden düşürülme talepleri, ilgili kurullar tarafından reddedilmiş ve İstanbul’un endüstri tarihine yönelik önemli
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belge değeri taşıdığı gerekçesiyle korunması kararı alınmıştır. Ancak 2019 yılında yapıların Diyanet’e devriyle birlikte bu konuda da farklı bir gelişme yaşanmış ve yapıların yıkımını öngören proje İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.03.2019 tarih ve 7248 no.lu kararı ile onaylanmıştır. (Güler 2020:21). 2020
yılında yapının yıkımı gerçekleştirilmiş, yerine mescid, yurt ve otoparklar yapılacağı düşünülmektedir.

Yapıkredi Bomontiadave Bomonti Bira Fabrikası Uydu Görüntüsü (Güler 2020:22)
Kültür varlığı yapıların değerinden çok bulundukları arazinin değerini de dikkate alınan koruma yaklaşımında, tarihî
yapıların bulundukları çevrenin özgün peyzajı bir yana özgün yapım tekniğive malzemeleri, özgün plan organizasyonunun dahi saygı görmediği anlaşılmaktadır. Bunun yerine yalnızca bir kabuk, bir imaj olarak bırakılıp yapının
özgün plan şeması da dahil olmak üzere bulunduğu çevrede bambaşka bir yapılaşmaya gidildiği izlenmektedir. Dünyada endüstri mirasının bütüncül olarak, sanayi yapılarının içindeki donanımlarıyla birlikte ve hatta endüstri peyzajını da günümüze ulaştırmak amacıyla peyzaj bütünlüğü içerisinde korunması gerekliliği tartışılırken, Türkiye’de
endüstri yapısının yıkılıp yerinin değiştirilerek yeniden inşa edilmesiyle korunabileceği umulmaktadır.

Bomonti Bira Fabrikası Yıkımı
Bugün Bomonti Bira Fabrikası’nda karşı karşıya kalınan durum da benzer bir yaklaşımın sonucudur. Endüstriyel
miras yapılarının veya kültür varlığı yapıların kullanılmasında kamusal ihtiyaç ve beklentilere yönelik tercihler dikkate alınması gerekirken Türkiye’de hazırlanan bu yöndeki projeler, dokunduğu yerdeki tarihî kentsel ve sosyal gelişimi yok eden, bütün ihmallere rağmen varlığını sürdürmeye çalışan tarihî yapıları yıkarak yerlerine birer kopyasını
yerleştirmeyi hedefleyen önerilerdir. Yeniden işlevlendirme, yeniden inşa etme (rekonstrüksiyon) gibi koruma yöntemlerinin isimleri arkasına sığınarak asıl amaçlarını perdeleyen bu önerilerin, kendilerine yasal bir dayanak arama
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çabaları boşunadır. Geç dönem yapısı olduğu ve geçmişe dönük bir belge niteliği taşımadığı gerekçesi ile adanın
doğusunda konumlanan yapı grubunu tescil dışı bırakılarak gerçekleştirilen yıkım, Bomonti semtinin tarihî, sosyal,
kentsel kimliğini anlatan ve günümüze iletilmesini sağlayan mevcut fiziksel çevresi üzerinde önemli bir tahribata
neden olmuştur (Güler 2020:22). Batılılaşma döneminin önemli sembollerinden olan Bomonti Bira fabrikası örneğinden hareketle, günümüze ulaşan kültür varlıklarımızı ortadan kaldırmak yerine uygun restorasyonlar yapılarak ve
farklı şekillerde işlevlendirerek hayatın içinde tutmak suretiyle gelecek kuşaklara aktarılması konusunda daha hassas
olunması gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir.
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FARKLI İŞLEM PARAMETRELERİNDE FDM YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN PLA VE ABS
MALZEMELERİN ÇEKME DAYANIMI ÖZELLİKLERİNE ISIL İŞLEMİN ETKİSİ
Hatice VAROL ÖZKAVAK1, Selim BACAK2
1-2

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TBMYO, Isparta / Türkiye

Öz: Sanayi sektöründe son yıllarda gelişen imalat teknolojileri arasında katmanlı şekilde üretim yapan Eklemeli
imalat (Eİ) ön planda tutulmaktadır. Eriyik yığma modelleme (FDM) yöntemi ucuzluğu ve kolay uygulanabilirliği
açısından yaygın kullanılan eklemeli imalat, bu yöntemlerden birisidir. FDM imalat yöntemi ile üretilen parçalar
birçok endüstride (başlıca uzay ve havacılık, otomotiv, biyomedikal, savunma sanayi, enerji sektörü gibi) yaygın
kullanım alanına sahiptirler. Bu nedenle FDM teknolojisinin geliştirilmesi bu alandaki çalışmalara konu olmuştur.
FDM teknolojisi ile üretilen parçaların mekanik özelliklerini geliştirmek için FDM işlem parametrelerinin optimizasyonuna ve üretim sonrası ısıl işleme başvurulmaktadır. Isıl işlem, çalışmalara konu olan ve özellikle çekme dayanımı parametresinde denenmeye başlanmış bir yöntem olarak literatürde yer almaktadır. Bu çalışmada %100 ve %20
doluluk oranına sahip olacak şekilde üretimi yapılmış piyasada çok kullanılan iki adet malzeme seçilmiştir. PLA için
190°C ve 210°C, ABS için 230°C ve 250°C yazma sıcaklıkları seçilen malzemelerden yapılmış numunelerin çekme
dayanımlarına ısıl işlemin etkisi incelenmiştir. PLA ve ABS malzemeler için 100°C ve 130°C de bir saat ısıl işlem
uygulanmıştır. Çalışma sonunda her iki malzemenin üretim parametresi olan basım sıcaklık değerleri artıkça çekme
dayanımlarında artış olduğu gözlemlenmiştir. Isıl işlem uygulanan numuneler ile uygulanmayanlar kıyaslandığında;
PLA malzemede ısıl işlem sonrası, her iki sıcaklık derecesinde çekme dayanımlarında düşüş olduğu gözlemlenirken,
ABS malzemede artış gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: FDM, PLA, ABS, Isıl İşlem, Çekme Dayanımı
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Eklemeli imalat (Eİ) son yılların gelişen teknolojisi olarak ortaya çıkmaktadır. Eklemeli imalat yönteminde üç boyutlu (3D) parçalar katman katman şeklinde üretilmektedir. Son yıllarda bu teknolojide temel baskı tekniği, malzeme
ve üretim sonrası alanlarda birçok ilerleme meydana gelmiştir. Bu ilerlemeler yazma hızının ve basılabilen malzeme
çeşidinin artmasını sağlamıştır (1).Eklemeli imalat yöntemleri arsında ucuz ve kolay olması nedeniyle daha cazip
gelen yöntem Eriyik yığma modelleme (FDM) yöntemi olup yaygın bir şekilde birçok endüstride kullanılmaktadır
(2,3).FDM yöntemi ile üretilen parçalar otomotiv, biyotıp, eğitim malzemesi, akıllı evler ve aktüatörler gibi birçok
alanda kullanım alanı bulmaktadır (4).FDM yönteminde genellikle 160°C ve 250°C arasında ergime sıcaklığına sahip
malzemeler kullanılmaktadır. Bu yöntemde en yaygın kullanılan malzemeler 205°C baskı sıcaklığına sahip olan poaktik asit (PLA) ile 230°C baskı sıcaklığına sahip olan plastik akrilanitril bütodiyen stiren (ABS)’dir (5). FDM yöntemi ile üretilen parçaların mekanik özellikleri boşlukların olması ve zayıf bağdan dolayı enjeksiyon kalıplama yöntemine göre daha düşüktür (6,7). Bu nedenle FDM işlem parametrelerinin optimize edilmesi ve üretim sonrası yapılan
işlemler mekanik özelliklerin artırılması için önem kazanmaktadır. İşlem parametrelerinin optimizasyonunda katmanlar arası bağın artırılması ve yapıda meydana gelen porozitelerin azaltılması dikkate alınmalıdır (8). Üretim sonrası ise uygulanacak ısıl işlem ile mikro yapı ve kristallik yüzdesi değiştirilerek yarı kristal polimerlerin metalürjik
ve mekanik özellikleri kontrol edilebilmektedir (9).
FDM yöntemi işlem parametrelerinin mekanik özelliklere etkisi ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde; Ahn ve
arkadaşları yaptıkları çalışmada ABSP400 malzemesini kullanmış olup; FDM yöntemi ile üretilen parçaların çekme
dayanımına etkilerini incelemişler; renk, baskı sıcaklığı ve raster genişliğinin az miktarda etkilediğini belirlemişlerdir. Çantı ve arkadaşları ABS malzeme kullanarak %100 doluluk oranında farklı yazdırma hızı (30- 70 mm/s) ve
360

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
farklı yazdırma sıcaklıklarında (230°C, 240°C ve 250°C) numuneler üretmişlerdir. Üretilen numunelerin çekme dayanımlarını belirlemişler sıcaklığın belli bir değere kadar etki ettiğini belirtmişlerdir. Samykano ve arkadaşları ABS
numuneler için tabaka yüksekliği, raster açısı ve doluluk oranının mekanik özelliklere etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonunda 0,5 mm kalınlık, 55° raster açısı ve %80 doluluk oranında en yüksek mekanik özelliklerin (çekme
dayanımı, elastisite modülü(E) elde edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Sun ve arkadaşları yaptıkları çalışmada FDM
yöntemi ile ürettikleri polimer malzemelerden olan numunelerin çekme dayanımına farklı üretim sıcaklıklarının etki
ettiğini belirtmişlerdir. Aydın M. ve arkadaşlarının PLA malzeme üzerindeki farklı parametreler ile üretilmiş numuneler üzerinde yaptıkları mekanik testler sonucunda, baskı sıcaklığı artışının çekme dayanımını etkilediğini, sıcaklığın artmasıyla dayanımında arttığını belirtmişlerdir. Evlen ve arkadaşlarının ABS, PLA ve Power ABS malzemelerden üretilmiş numuneler üzerinde yaptıkları çalışmada farklı doluluk oranlarında numuneler üretilmiş ve çeşitli mekanik özelliklerine bakmışlardır. PLA malzemenin ABS ye oranla daha iyi çekme dayanımına sahip olduğunu ve
doluluk oranı arttıkça her bir malzeme için çekme dayanımında arttığını belirtmişlerdir.
Polimerler için işlem parametrelerinin optimizasyonunun yanında üretim sonrası yapılan işlemler ile mekanik özelliklerde iyileşme elde edilebilmektedir. Üretim sonrası yapılan işlemlerin başında ısıl işlem gelmektedir. Isıl işlem
ile polimer yapısındaki kristal fazında görülen baskın gelişme nedeniyle polimerlerin mekanik özellikleri iyileştirilebilmektedir. Li ve arkadaşları ABS malzemeden yapılmış numunelere ultrasonik dalgalar ile rasterler ve tabakalar
arasındaki bağı artırmayı başarmışlardır. Avila ve arkadaşları ise yaptıkları çalışmada FDM yöntemi ile üretilen numunelere ısıl işlemin etkisini incelemişlerdir. Yazarlar 60 dakika süre ile uygulanan ısıl işlem sonrasında polikarbonat (PC) ve polimetil metakrilat (PMMA) malzemeler için çekme gerilmesi 10MPa’a yükseldiği sonucuna ulaşmışlardır. Coşkun yaptığı çalışmada PLA malzemesine farklı işlem süre ve sıcaklıklarında ısıl işlem uygulamış ve ısıl
işlem sonrasında mekanik özelliklerdeki değişimi ele almışlardır. Çalışma sonunda ısıl işlem uygulanan PLA numunelerin akma ve elastik modülünde artış gözlemlenirken maksimum gerilmede düşüş meydana gelmiştir.
AMAÇ
Çalışmada %100 ve %20 doluluk oranı, yazma sıcaklıkları PLA için 190°C ve 210°C, ABS için 230°C ve 250°C
seçilen malzemelerden yapılmış numunelerin, çekme özelliklerine ısıl işlemin etkisi incelenmiş, ısıl işlem sonrası
çekme dayanımlarındaki farklılıkların irdelenmesi hedeflenmiştir.
KAPSAM
Bu çalışmada iki farklı yazma sıcaklığında ve doluluk oranında FDM yöntemi ile PLA ve ABS malzemeden üretilmiş
numunelerin çekme özelliklerine ısıl işlemin etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Esun marka filamentler kullanılmış olan çalışmada, PLA ve ABS malzemelerin bazı özellikleri Tablo1’de verilmektedir.
Tablo 1. Çalışmada kullanılan PLA ve ABS malzemelerin bazı özellikleri
Özellik

PLA

ABS

Yazma sıcaklığı

190°C ve 210°C

230°C ve 250°C

Yoğunluk

1.24 g/cc

1.75 g/cc

Çekme gerilmesi

65 MPa

41 MPa

Kopma uzaması

%7.5

%8.2

Eğilme dayanımı

97MPa

63MPa
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Çalışmada PLA ve ABS malzemeleri için seçilen FDM yöntem işlem parametreleri Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2. PLA ve ABS malzemeleri için seçilen FDM yöntem işlem parametreleri
Parametre

PLA

ABS

Doluluk oranı

%20

%20

%100

%100

190

230

210

250

Tabaka kalınlığı (mm)

0.2

0.2

Tabla sıcaklığı (°C)

50

50

Ortam Sıcaklığı (°C)

25

25

Alt kabuk tabaka sayısı

4

4

Üst kabuk tabaka sayısı

4

4

Dış duvar sayısı

3

3

Destek durumu

Yok

Yok

Drawback hızı (mm/s)

20

20

Fan hızı (%)

100

100

Yazma sıcaklığı

YÖNTEM
Çalışmada kullanılacak çekme numunelerin üretimi katı modeli CAD programında oluşturduktan sonra G-kodlarının
çıkarılması esasına dayanmaktadır. Deneysel çalışmalarda kullanılacak olan çekme numuneleri ASTM D638-IV
standardına göre imal edilmiş olup; şekil ve boyutları Şekil 1’de verilmektedir. Numuneler 0,4mm nozul çapı ve
1.25-mikron eksen hassasiyeti olan FDM teknolojisine uygun cihazda üretilmiştir.

Şekil 1. Deneyler için ASTM D638-IV standardına göre hazırlanan çekme deney numunesi
Numuneler üretildikten sonra 100°C’de ve 130°C’de 1 saat süre ile tavlanarak ısıl işleme tabi tutulmuştur. İşlem
sıcaklık ve süresinin seçiminde literatür göz önünde bulundurulmuştur. Isıl işlem uygulanmamış ve uygulanmış numuneler daha sonra 20kN MARES marka deney cihazında çekme deneyine tabi tutulmuştur. Deneyler 4 mm/s hızda
ve oda sıcaklığında ( 2̴ 5°) yapılmıştır.
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BULGULAR
Çalışmada her bir işlem parametresi göz önünde bulundurularak PLA ve ABS malzemeden FDM yöntemi ile üretilmiş numuneler hazırlanmıştır. Numuneler her bir işlem parametresine göre gruplandırılarak; her bir grup için üçer
adet olacak şekilde hazırlanmıştır. Hazırlanan numunelere literatür göz önünde tutularak ısıl işlem sıcaklığı olarak
100 °C ve 130 °C seçilmiştir. Çalışmada işlem süresi 1 saat olacak şekilde sabit tutulmuştur.
Çalışmada ısıl işlemin etkisi belirlenirken aynı zamanda çekme dayanımına etki eden doluluk oranı ile yazma sıcaklığının da etkisinin belirlenebilmesi için numunelere iki farkı yazma sıcaklığı ve doluluk oranı seçilmiştir.
PLA malzemeden üretilen numunelere ait çekme dayanım sonuçları Tablo 3’te verilmektedir. Tablo 3 incelendiğinde
ısıl işlem uygulanmamış numuneler göz önünde bulundurulduğunda beklenen bir sonuç olarak %100 doluluk oranındaki numunelerin çekme dayanımları %20 doluluk oranına sahip olan numunelerden daha yüksek elde edilmiştir.
Yine aynı grup numuneler yazma sıcaklığı açısından değerlendirdiğinde ise 210°C yazma sıcaklığı seçilen numunelerin çekme dayanımları 190°C yazma sıcaklığı seçilen numunelere göre daha yüksek elde edilmiştir (20). Her iki
doluluk oranı için basım sıcaklıkları kıyaslandığında, sıcaklık artışıyla beraber çekme dayanımlarında artış meydana
gelmiştir. %20 doluluk oranındaki numuneler için %7 oranında çekme dayanımında artış gözlemlenmişken %100
doluluk oranındaki numunelerde bur oran %5 oranında olmuştur. Isıl işlem uygulanmış numuneler incelendiğinde
ise doluluk oranı ve yazma sıcaklığı açısından ısıl işlem görmemiş numunelerde olduğu gibi %100 doluluk oranına
sahip numunelerde ve 210°C yazma sıcaklığı seçilen numunelerde daha yüksek çekme dayanım değerleri elde edilmiştir. Isıl işlem sıcaklığının etkisi çalışmanın esas amacını oluşturmakta olup farklı işlem sıcaklıklarındaki çekme
dayanım değerleri incelenmiştir. Çalışma sonunda en düşük çekme dayanımı 20,59MPa değerinde olup; %20 doluluk
oranı ve 210°C yazma sıcaklığı şartlarında üretilmiş ve sonrasında 130°C ısıl işlem uygulanmış numunelerde elde
edilirken; en yüksek çekme dayanım değeri ise (43.13MPa) %100 doluluk oranı ve 210°C yazma sıcaklığı şartlarında
üretilmiş ve sonrasında 100°C ısıl işlem uygulanmış numunelerde elde edilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde ısıl işlem
sıcaklığı 100°C seçilen numunelerden elde edilen çekme dayanım değerleri 130°C ısıl işlem uygulanmış numunelere
göre daha yüksek olduğu açıkça gözlemlenmektedir. Bu durum her ne kadar ısıl işlem sonrasında raster ve tabakalar
arasındaki bağ zayıflasa da ısıl işlem sıcaklığı 100°C seçilen numunelerde 130°C seçilen numunelere göre daha etkin
olduğu şeklinde açıklanabilir.
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Tablo 3. PLA numunelerin çekme deneyi sonuçları
Parametre

Isıl İşlem Sıcak- Çekme
lığı (°C)
(MPa)

PLA 190°C %100 dolu

-

45,73

100

40,11

130

33,67

-

29,66

100

26,23

130

21,32

-

48,78

100

43,63

130

35,31

-

31,62

100

27,21

130

20,59

PLA 190°C %20 dolu

PLA 210°C %100 dolu

PLA 210°C %20 dolu

Dayanımı

Çalışmada ayrıca ABS malzemeden üretilen numuneler, PLA malzemelere uygulanan şartlarda ısıl işleme maruz
bırakılmış ve ısıl işlem yapılmamış numuneler ile çekme deneyi sonuçları kıyaslanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo
4’te verilmektedir.
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Tablo 4. ABS numunelerin çekme deneyi sonuçları
Parametre

Isıl İşlem Sı- Çekme
caklığı (°C)
(MPa)

ABS 230°C %100 dolu

-

32,36

100

37,26

130

39,53

-

21,81

100

22,79

130

24,02

-

33,97

100

36,03

130

38,96

-

22,70

100

22,75

130

23,12

ABS 230°C %20 dolu

ABS 250°C %100 dolu

ABS 250°C %20 dolu

Dayanımı

Tablo 4 incelendiğinde ısıl işlem uygulanmamış numunelerde %100 doluluk oranına sahip numunelerin çekme dayanımları %20 doluluk oranına göre daha yüksek elde edilmiştir. Yazma sıcaklığı 250°C seçilen numunelerin çekme
dayanım değerleri 230°C seçilen numunelere göre daya yüksek elde edilmiştir. Isıl işlem uygulanmış numuneler
incelendiğinde genel olarak 130°C sıcaklıkta ısıl işlem uygulanmış numunelerin çekme dayanım değerleri ısıl işlem
uygulanmamış ve 100°C’de ısıl işlem uygulanmış numunelere göre daha yüksek elde edilmiştir. ABS malzemeden
üretilmiş numunelerin çekme dayanımındaki artış ısıl işlem sonrasında ara yüzey bağ dayanımında meydana gelen
artıştan kaynaklandığı şeklinde açıklanabilir. 230°C yazma sıcaklığı seçilen numunelerde en yüksek çekme dayanımı
39,53 MPa olarak %100 doluluk oranında üretilmiş ve 130°C ısıl işlem uygulanmış numunelerde elde edilirken;
250°C yazma sıcaklığı seçilen numunelerde bu değer 38,96 MPa olarak yine %100 doluluk oranında üretilmiş ve
130°C ısıl işlem uygulanmış numunelerde elde edilmiştir. Isıl işlem uygulanmamış numunelerde yazma sıcaklığı
250°C seçilen numunelerde maksimum çekme dayanımı elde edilmişken ısıl işlem uygulanmış numunelerde buna
ters olarak 230°C yazma sıcaklığında elde edilmiştir. Yazma sıcaklığı 230°C seçilen numunelerde çekme dayanımındaki artış %22 elde edilirken yazma sıcaklığı 250°C seçilen numunelerde meydana gelen artış %14 civarında kalmıştır. Bu durum ABS malzeme kullanılarak üretilen parçalar için yazma sıcaklığını artırmak yerine ısıl işlem uygulamanın çekme dayanımında daha iyi sonuç alınacağının açık bir göstergesidir.
SONUÇ
PLA ve ABS malzemeden üretilmiş numuneler kıyaslandığında ısıl işlem uygulanmamış numunelerde hem %100
hem de %20 doluluk oranlarında PLA malzemeden elde edilmiş malzemelerin çekme dayanımları ABS malzemeye
göre daha yüksek elde edilmiştir (Şekil 2). PLA malzemeden üretilmiş numunelerin çekme dayanımları ısıl işlem
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sonrası düşerken ABS malzemeden üretilmiş numunelerin çekme dayanımları ısıl işlem sonrasında artmıştır (Şekil
3).
60

Çekme Dayanımı (MPa)
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0
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(%20, 210°C)

PLA Malzeme
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100°C ısıl işlem uygulanmış

130°C ısıl işlem uygulanmış

Şekil 2. Farklı doluluk oranları ve yazma sıcaklıklarında üretilmiş PLA numunelere ait çekme dayanımları
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Şekil 3. Farklı doluluk oranları ve yazma sıcaklıklarında üretilmiş ABS numunelere ait çekme dayanımları
Çalışmada FDM yöntemi ile PLA ve ABS malzemeden üretilen numunelerin çekme dayanımlarına ısıl işlemin etkisi
belirlenmiştir. İlerleyen çalışmalarda çekme dayanımında artış elde edilen ABS malzemeler için ısıl işlemin diğer
mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi ve ısıl işlem süresinin optimize edilmesinin ele alınabileceği sonucuna
varılmıştır.
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ankVERİ MADENCİLİĞİ BİRLİKTELİK KURALLARI İLE BİR TEKNOMARKET MAĞAZASI İÇİN
ÜÇ FARKLI YERLEŞİM DÜZENİ ÖNERİSİ
Senanur AKGÜN1, Adnan AKTEPE2, Süleyman ERSÖZ2
Dorya Dekorasyon, Manisa / Türkiye
Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü,
Kırıkkale / Türkiye
1

2

Öz: Veri madenciliği veri yığınlarından, kullanılabilir bilgi elde etmeye yarayan bir yöntemdir. Birliktelik kuralları,
verilerin birbiri arasındaki ilişkiyi analiz ederek, veriler arasındaki anlamlı bilginin geleceğe yönelik uygulamalarda
kullanılmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Çalışmada birliktelik analizinin önemi ve tesis yerleşim düzeninin satışlar
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Teknolojik ürünler satan bir mağazada müşterilerin birlikte satın almayı tercih ettikleri ürünler arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Bu çalışmada veri madenciliği konularından biri olan birliktelik analizi
uygulaması yapılmıştır. Uygulamanın yapıldığı SPSS Modeler programı hakkında bilgi verilmiştir. SPSS Modeler
programında, APRIORI ve GRI algoritmaları kullanılarak birliktelik analizi uygulaması yapılmıştır. Çalışmanın ilk
aşamasında bir teknomarketin müşterilerine anket uygulanmıştır. Anket verileri APRIORI ve GRI algoritmaları için
girdi olarak kullanılmıştır. Elde edilen birliktelik kuralları karşılaştırılmış ve ortak kurallar belirlenmiştir. Bu kuralları
kullanarak 3 farklı yerleşim düzeni önerisi hazırlanmıştır. Mevcut yerleşim düzeni temel alınarak, raf düzeni ve ızgara
tipi yerleşimin izin verdiği ölçüde yeni yerleşim düzeni tasarımları önerilmiştir. Birinci yerleşim düzeni önerisi, kural
destek değerleri yüksek olan ürünlerin yakın yerleştirildiği, yakın yerleşim düzenidir. Bu durum, müşterinin almayı
planlamadığı ürünü görmesine olanak sağlamaktadır. Kural destek değerleri yüksek çıkan ürünlerin uzak yerleştirildiği ikinci yerleşim önerisi ise uzak yerleşimdir. Uzak yerleşim ile müşterinin mağazada daha fazla zaman geçirmesi
olasıdır. Ayrıca iki yerleşimin avantajlarını birleştirerek karma yerleşim düzeni tasarlanmıştır. Uygulama sonucunda
3 yerleşimin güçlü ve zayıf yönleri kıyaslanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Birliktelik Kuralları, Yerleşim Düzeni Önerisi
GİRİŞ
Her geçen gün verilerin depolanması, işlenmesi ve analiz edilerek kullanılabilir değerli bilgiler haline getirilmesi
önem kazanan bir konudur. Son yıllarda veri depolama işlemi, yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda geleneksel
kağıt üzerinde arşivleme yönteminden, bilgisayarlar üzerinde depolanmaya başlanmıştır. Bu yöntem hem arşivleme
sistemini kolaylaştırmıştır hem de verilerin daha anlamlı ve daha hızlı bir şekilde analiz edilmesine olanak sağlamaktadır. Veri madenciliği de bu verilerden anlamlı bilgiler elde etmek için kullandığımız temel süreçlerden biridir.
Birliktelik analizi, herhangi bir işlemin beraber tekrarlanma oranını farklı formülasyonlar ile bize sunan bir yöntemdir. Bu çalışmada birliktelik analizi ile ürünlerin beraber satın alınma oranları incelenmiştir. Literatürde birliktelik
analizi çalışmaları pek çok alanda uygulanmıştır. Bu çalışmada ise birliktelik analizinin sonuçlarının yerleşim yeri
düzenlemesinde kullanıldığı çalışmalarla ilgili literatürden örneklere yer verilmiştir. Karalök vd. (2016), çalışmasında bir süper market zincirinde müşteri fişlerini kullanmıştır. Veri madenciliği uygulamalarından birliktelik analizi
tercih edilmiştir. Apriori, Gri ve Carma algoritmaları ile uygulama yapıp, birliktelik analizi sonuçları kıyaslanmıştır.
Literatürdeki birliktelik analizi çalışmaları tesis yerleşimi ya da raf düzenlemesi yapmak için de kullanılmıştır. Ay
ve Çil (2008) çalışmasında perakende sektöründe hizmet sunan bir market için tesis yerleşim düzeni önerisinde bulunmuştur. Birliktelik analizi uygulamalarından, Apriori algoritması ile çalışılmıştır. Sonuçlar Çok Boyutlu Ölçekleme (ÇBÖ) yöntemi ile değerlendirilmiştir. Raf düzenlemesine örnek olarak da Ceylan (2014) bir eczanede birlikte
satın alınan ilaçlar arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Reçete verileri kullanılarak birliktelik analizi uygulanmıştır.
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Apriori algoritması kullanarak birliktelik kurallarını tespit etmiştir. Elde edilen kurallar yeni bir raf tasarımı oluşturulması için kullanılmıştır. Giudici ve Passerone (2002), yılında müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını grafik yöntemi
ve market sepet analizi yöntemini birlikte kullanarak, uygulamıştır. Çalışmanın sonucunda, yerleşim yeri düzenlemesi yapmayı hedeflemişlerdir. Ürünlerin birlikte satın alınma ilişkilerini belirlemişlerdir. Belirlenen kurallar ile
optimum raf düzenini oluşturmuşlardır. Gündüz (2017), veri madenciliğinin birliktelik analizi uygulaması yapılmıştır. Bir süpermarkette market sepet analizi çalışması uygulanmıştır. SPSS Clementine programı kullanılmıştır. Sonuçlar sınıflandırıldıktan sonra, yerleşim stratejileri kıyaslanmıştır. Videla-Cavieres ve Rios (2014), Bu çalışmada
toptan satış yapan bir market zincirinde ve perakende satış yapan iki firmada market sepet analizi gerçekleştirmiştir.
Grafik üzerinden sonuçları karşılaştırmıştır. Elde edilen kurallar listelenmiştir hangi sistemde daha verimli sonuçlar
olduğu gösterilmiştir.
ÇALIŞMANIN AMAÇ ve KAPSAMI
Bu çalışmada yapılan market sepet analizi çalışması müşterilerin satın alma alışkanlıkları analiz edilmiştir. Gri ve
Apriori algoritmaları ile uygulama yapılmıştır. Analiz sonuçları ile, 3 farklı yerleşim düzeni önerisi sunulmuştur.
Çalışmanın ana amacı ürünler arasındaki birliktelik kurallarını tespit etmektir. Bu kurallar kullanılarak da yeni yerleşim düzenlemeleri önerilmektedir. Daha etkin bir yerleşim yeri düzenlemesi ile firmanın gelirlerinin artırılması
hedeflenmektedir.
Literatürdeki çalışmalar market sepet analizi ile ürünler arası ilişkiler tespit edilerek ürün satışlarının etkilenebileceğini göstermektedir. Ürünler arasındaki satış ilişkilerini belirlemek, reklam çalışmaları, promosyon, mağaza düzeni
ve satış stratejilerinde kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı ise bir teknomarket mağazasında birliktelik kurallarını
tespit ederek yeni yerleşim düzeni önerilmesi üzerine bir uygulama geliştirmektir.
YÖNTEM
Bu çalışmada veri madenciliği yöntemlerinden birliktelik analizi uygulaması yapılmıştır. SPSS Clementine 1 programında Apriori ve Gri algoritması kullanılarak birliktelik kuralları tespit edilmiştir. Elde edilen birliktelik kuralları ile
tesis yerleşim yeri düzenlemesi önerileri sunulmuştur. Destek değeri, bir kuralın tüm satın alma değerleri içerisinde
tekrar etme oranıdır. Güven değeri ise, ilk ürünü alan müşterinin, ikinci ürünü de alma ihtimalini gösteren orandır.
Yerleşim yeri düzenlemesi satışlar üzerinde etkili bir konudur. Yerleşim yeri düzenlemesi, alışveriş süresinin arttırılmasına, mağaza atmosferine, müşteri sadakatine, satış hacminin arttırılmasına katkı sağlayabilir. Tesis yerleşim
düzeninin etkin bir şekilde kullanılması, müşteriyi almayı düşünmediği bir ürünü almaya, teşvik edebilir. Çalışmada
müşterilere satın aldıkları ürünleri belirlemek için anket uygulanmıştır. 88 adet üründen aldıklarını işaretlemeleri
istenmiştir. Elde edilen veriler SPSS Clementine programında kullanılmıştır.
BULGULAR
Birliktelik analizi sonuçları destek değeri, güven değeri, kural desteği gibi parametreler kullanılarak listelenebilir.
Destek değeri ürünlerin birlikte bulunma olasılığını, güven değeri ise ilk ürünü içeren kayıtların ne kadarının ikinci
ürünü de birlikte içerdiğini göstermektedir. SPSS Clementine uygulamasında ise Destek (support) değeri öncül ürünün, tüm veriler için görüleme yüzdesini, güven (confidence) değeri öncül ürün bulunan kayıtların ne kadarında artçıl
ürün de bulunduğunu gösterir. Literatürde çoğunlukla destek değeri baz alınarak uygulama yapılmıştır. Bu çalışmada
birliktelik kurallarını listelemek için kural desteği parametresi kullanılmıştır. İki ürünün tüm veriler içerisinde birlikte
bulunma değerini kullanarak elde edilen birliktelik kuralları listelenmiştir. Uygulamadaki destek kavramı, kural desteği olarak tanımlanmıştır (Ergün, 2008). Bu sebeple iki algoritmadan elde edilen sonuçlarda kural desteği baz alınmıştır.
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Apriori algoritması, parametreler belirlendikten sonra uygulama yapılmıştır. Minimum destek değeri %5, güven değeri %60 ve öncül sayısı 3 olacak şekilde seçilmiştir. Veri seti olarak, satın alınan ürünler için 0-1 formatında oluşturulan veri tabanı kullanılmıştır. Uygun formatta düzenlenen veriler, SPSS clementine programına aktarılmıştır. 88
farklı birliktelik kuralı oluşmuştur. Seçilen alt sınırlar sonucu 17 adet kural elde edilmiştir.
Tablo 1. Apriori uygulama sonucu
ARDIL

ÖNCÜL

KURAL
DESTEĞİ

1

Cep Telefonları

Kılıf ve Koruyucular

10,16

2

Notebook

Yazılım Ürünleri

8,47

3

Filmler

Ev Sinema Sistemleri

7,91

4

Dijital Fotoğraf Mak.

Tripod

5,93

5

Yazıcılar

Ofis ve Sarf Malz.

5,93

6

Menzil Arttırıcı

Modemler

5,36

7

Modemler

Menzil Arttırıcı

5,36

8

Filmler

Müzik Ve Ses Sistemleri

4,52

9

Tost Makineleri

Meyve Sıkıcılar

4,52

10

Ütüler

Ütü Masası

4,23

11

Mikrodalga Fırın

Kurutmalı Çamaşır Mak.

3,95

12

Mikrodalga Fırın

Büro Tipi Buzdolabı

3,95

13

Cep Telefonları

Taşınabilir Şarj Cihazları, Kılıf ve Koruyucular

3,67

14

Kılıf ve Koruyucular

Taşınabilir Şarj Cihazları, Cep Telefonları

3,67

15

Filmler

Ev Sinema Sistemleri, Led Tv

3,67

16

Büro Tipi Buzdolabı

Kurutmalı Çamaşır Mak.

3,39

17

Kurutmalı Çamaşır Mak.

Büro Tipi Buzdolabı

3,39

Gri algoritmasında da Apriori algoritması ile benzer adımlar uygulanmıştır. Oluşturulan veri seti uygulamada tanımlanmıştır. Veriler düzenlenip, program için uygun formata dönüştürülmüştür. Gri algoritması modülü seçilerek belirlenen parametrelere uygun olacak şekilde uygulama gerçekleştirilmiştir. 88 farklı birliktelik kuralı oluşmuştur.
Elde edilen birliktelik kuralları, kural desteği oranına göre sıralanmıştır. Belirlenen alt sınırlar sonucu 17 adet kural
elde edilmiştir.
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Tablo 2. GRI uygulama sonucu

372

ARDIL

ÖNCÜL

KURAL
DESTEĞİ

1

Cep Telefonları

Kılıf ve Koruyucular

10,16

2

Notebook

Yazılım Ürünleri

8,47

3

Filmler

Ev Sinema Sistemleri

7,91

4

Yazıcılar

Ofis ve Sarf Malz.

5,93

5

Dijital Fotoğraf Mak.

Tripod

5,93

6

Modemler

Menzil Arttırıcı

5,36

7

Menzil Arttırıcı

Modemler

5,36

8

Tost Makineleri

Meyve Sıkıcılar

4,52

9

Ütüler

Ütü Masası

4,23

10

Mikrodalga Fırın

Kurutmalı Çamaşır Mak.

3,95

11

Mikrodalga Fırın

Büro Tipi Buzdolabı

3,95

12

Filmler

Led Tv, Ev Sinema Sistemleri

3,67

13

Cep Telefonları

Taşınabilir Şarj Cihazları, Kılıf Ve Koruyucular

3,67

14

Kılıf Ve Koruyucular

Taşınabilir Şarj Cihazları, Cep Telefonları

3,67

15

Büro Tipi Buzdolabı

Kurutmalı Çamaşır Mak.

3,39

16

Kurutmalı Çamaşır Mak.

Büro Tipi Buzdolabı

3,39
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Tablo 3. Kesişen kurallar
KESISEN
KURALLAR

1. Yakın
yerleşim

2. Uzak yerleşim

3. Karma
yerleşim

Cep Telefonları

Kılıf ve Koruyucular

Yakın

Uzak

Yakın

Notebook

Yazılım Ürünleri

Yakın

Uzak

Uzak

Filmler

Ev Sinema Sistemleri

Yakın

Uzak

Yakın

Dijital Fotograf Mak.

Tripod

Yakın

Uzak

Uzak

Yazıcılar

Ofis ve Sarf Malz.

Yakın

Uzak

Yakın

Menzil Arttırıcı

Modemler

Yakın

Uzak

Uzak

Tost Makineleri

Meyve Sıkıcılar

Yakın

Uzak

Yakın

Ütüler

Ütü Masası

Yakın

Uzak

Uzak

Mikrodalga Fırın

Kurutmalı
Mak.

Çamaşır Yakın

Uzak

Yakın

Mikrodalga Fırın

Büro Tipi Buzdolabı

Yakın

Uzak

Uzak

Büro Tipi Buzdolabı

Kurutmalı
Mak.

Çamaşır Yakın

Uzak

Yakın

Teknomarketin raf düzeni ve raf yerleşim sistemi dikkate alınarak uygulanabilecek tesis yerleşim düzeni değişiklikleri önerilmiştir. Önerilerin uygulanabilirliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen
birliktelik kuralları Apriori ve Gri algoritması için ayrı ayrı listelenmiştir. Tekrar eden kurallar belirlenmiştir ve iki
algoritmada da bulunan kurallar için kesişim tablosu oluşturulmuştur.
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Uygulama sonucunda 3 farklı yerleşim düzeni önerisinde bulunulmuştur. İlk olarak kural desteği oranı yüksek çıkan
ürünler için, yakın yerleşim önerisi yapılmıştır. İkinci yerleşim önerisi, kural desteği sonucu yüksek olan ürünleri
mağaza içinde olabildiğince uzak yerleştirildiği plandır. Son olarak da iki yerleşim düzeninin birleşiminden oluşan
karma yerleşim düzeni önerilmiştir.
Yakın yerleşim, kural destek değeri yüksek ürünleri mümkün olduğunca yakın yerleştirilmesi hedeflenen yerleşimdir.
Yeri değişen ve yakın yerleştirilen ürünler mavi bir bağlaç ile gösterilmiştir. Literatürdeki çalışmalar yakın yerleşimin
satışları arttıran bir strateji olduğunu göstermektedir.


Yazıcı alan müşterinin, görüş açısında ofis ve sarf malzemeleri olacağı için, bu ürüne de ihtiyaç duyacağını
düşünüp satın almaya teşvik edilebilir.



Büro tipi buzdolabı alan müşterilerin 3,39 kural desteği oranı ile kurutmalı çamaşır makinesi de aldığı tespit
edilmiştir. Bu ürünleri yakın yerleştirerek, daha fazla müşterinin bu şekilde alışveriş yapması desteklenebilir.
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Cep telefonu alan müşterilerin, 10,1 kural desteği oranı ile kılıf ve koruyucu alışverişi de yaptığı görülmüştür.
Yakın yerleşim düzeni ile, bu oranın daha da yükseltilebilir.
Şekil 1. Önerilen yerleşim 1 ( Yakın yerleşim)
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İkinci olarak önerilen yerleşim tasarımı önerisi, uzak yerleşimdir. Kural desteği değeri yüksek olan ürünleri olabildiğince uzak yerleştirerek, mağaza içinde geçirilen süreyi arttırmayı amaçlar. Literatürdeki uzak yerleşimi destekleyen çalışmalarda, alışveriş süresini arttırmak hedeflenir. Bu sayede müşterinin mağazada geçirdiği süreyi uzatarak,
görmeyeceği ürünleri görmesi sağlanabilmektedir. Uzak yerleşim için modem ve menzil arttırıcı alışverişini şu şekilde örneklendirebiliriz: Modem alan bir müşteri, mağazada menzil arttırıcı da almak için daha fazla zaman geçirecek, belki de hiç girmeyeceği koridorlara girip, görmeyeceği ürünler görebilir. Bu sayede, modem alan müşterinin,
taşınabilir disk veya notebook aksesuarı alması ihtimalini arttırılabilir.
Üçüncü bir alternatif olan karma yerleşim düzeni önerisi ile uzak ve yakın yerleşimin pozitif sonuçlarını birleştirmek
amaçlanmaktadır. Ürünlerin bir kısmını yakın yerleştirerek, müşterinin alma ihtimali yüksek olan ürünü görmesini
sağlayıp alışveriş miktarını arttırmak hedeflenmektedir. Bazı ürünleri ise uzak noktalara yerleştirerek, müşterinin
daha fazla ürün görmesi amaçlanmaktadır.
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Abstract: The growing population and the resulting increase in traffic congestion are remarkable factors. Considering the increasing traffic density, Intelligent Transportation Systems (ITS), developed to avoid possible accidents
and increase safe driving ability, gains importance every day. The purpose of smart transportation systems can be
defined as achieving high traffic safety, the efficiency of transportation and travel comfort, and contributing to ecological protection through communication between roads and vehicles using the latest communication technologies.
Communication technologies for vehicle-to-vehicle, communication for vehicle-to-infrastructure, and communication technologies for vehicle-to-everything aim to include communication models that can be used by vehicles in
various application contexts. The infrastructure that results is a temporary network whose nodes comprise not only
instruments but also all mobile devices with wireless modules. Communication between multiple connected devices
is achieved through the adoption of acceptable communication protocols. In this way, an elderly or disabled individual walking on the road outside the vehicles will be able to benefit from the benefits of this system. In this study,
we talked about smart transportation systems, communication types between vehicles, methods, and standards used
to communicate with each other, when smart transportation systems started to be used in our country, the development process, and which technologies and standards are currently used. The analysis written in this study aims to
analyze and evaluate the technologies, software, and communication protocols that are most important to differentiate
between potential road infrastructures to be used by vehicles.
Keywords: Communication of Vehicles, ITS, Vehicle-To-Vehicle Communication, Vehicle-To- Infrastructure Communication, Vehicle-To-Everything Communication
INTRODUCTION and THEORETICAL ENVIRONMENT
With the increase of the human population and urbanization in cities, individual vehicles have also increased. As the
vehicles increased, the traffic increased proportionally. In this direction, innovations in the field of transportation
have increased with the developed sensors, GPS, smart controllers, and mobile communication technologies
(Özdemir, 2017). The old way traffic regulation has been replaced by intelligent transport systems (ITS) (Ghosh et
al., 2018). Intelligent Transportation Systems (ITS); The use of roads by their capacities are technologies developed
for the purposes such as increasing road and traffic safety and reducing travel times (Raut & Devane, 2018).
In the 1970s, as a result of the collision of two planes in the air, the first traffic regulation and collision prevention
studies started in aviation with the invention of the Traffic Alert and Collision Avoidance System (TCAS) (Kuchar
& Drumm, 2007). Later, the Automatic Identification System (AIS) was developed in maritime (Hu et al., 2015).
With the developments in the maritime and aviation sector, DSRC (Dedicated Short-Range Communication) technology has developed vehicle to vehicle (V2V), vehicle to infrastructure (V2I), and vehicle to everything (V2X)
communication systems. The oldest ITS systems on highways are traffic lights. In the field of Intelligent Transport
Systems in Turkey, the first studies started in 1992 as Highway Toll Collection System has entered our lives (Yardım
& Akyıldız, 2005).
F. Arena and G. Pau talked about inter-vehicle communication methods (V2V, V2I, and V2X) in their study. Strang
stated in his studies that with the use of inter-vehicle communication systems, traffic congestion and accident probabilities decreased to a great extent (T et al., 2006). In these periods when urbanization is increasing and traffic density
increases accordingly, it has become a necessity to implement Intelligent Transportation Systems, especially in road
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transport, especially in metropolises and big cities. In this article, each of these communication methods has been
examined and the methods used in these methods are specified.
PURPOSE
The aim of this study is to examine the inter-vehicle communication developed to reduce the complexities and accidents caused by the increase of the number of vehicles in traffic due to the increasing population in the world and to
increase the traffic quality and the communication types used in this communication system.
SCOPE
Vehicle-To-Vehicle communication
Wireless data transmission between motor vehicles is the basis of vehicle-to-vehicle communication (V2V) technology. The primary goal of this contact is to avoid potential collisions by allowing vehicles in motion to exchange data
about their location and speed (Anaya et al., 2013). The second employs a decentralized connection structure that
can produce either a completely connected or partially connected network topology. Each node in the first case connects directly to the other nodes in the network. In the latter case, some nodes may be linked to all others, while the
rest are only connected to the nodes with which they regularly exchange data. The nodes of a mesh network can share
messages and information with neighboring nodes with whom they are directly connected (only one hop in the case
of a completely connected network) or select one of the various paths available thanks to this network topology. To
achieve the goal (multi-hop in case of a partially connected network). This topology also improves the network
structure's robustness (Arena & Pau, 2019).
Depending on technological advancements, a vehicle's driver may receive an alert in the event of an impending
collision (figure 1), or the vehicle may take protective measures such as emergency braking on its own (Dong &
Zhang, 2017). Vehicle protection is currently dependent entirely on the functionality of built-in sensors, cameras,
and radars, so V2V communications are expected to be much more powerful than existing embedded systems developed by the Original Equipment Manufacturer (OEM). The system responds to potentially hazardous conditions
based on parameters detected by these in-vehicle sensors. The speed of movement, the distance to an obstacle, and
the presence of a vehicle in the blind spot are typically the key factors examined. Despite the fact that the efficiency
of the technology used is improving every day, measurement errors must be considered. On the contrary, V2V communication protocols bring all vehicles closer to interacting with each other, putting the vehicle in danger. As a result,
the primary goal of each mesh network node will be data collection in order to ensure the protection of itself and its
neighbors. Collaborative knowledge is the name given to this scheme (Tornell et al., 2016).
Central OEM systems commonly used today are:


Blind Spot Monitoring (BSM): A help system that monitors blind spots thanks to radars (Shen & Yan, 2019).



Traction Control System (TCS) or Automatic Stability Control (ASC): a system aimed at regulating and controlling wheel slip during acceleration (Cao et al., 2019).



Electronic Stability Program (ESP): It is a device that is effective in steering movements. Therefore, it allows
the vehicle to maintain the correct trajectory and stay out of the way (Wang et al., 2016).



Forward Collision Warning (FCW): This system recognizes objects and detects the distance between the vehicle
and possible obstacles on the road (Lu et al., 2018).
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Automatic Emergency Brake (AEB): It is an emergency braking system developed to reduce the severity of the
collision when the collision is unavoidable (Chen & Xia, 2016).



Brake Assist System (BAS): It is an active device that is activated only in case of sudden emergency braking,
when the brake pedal is pressed too quickly (Kusano & Gabler, 2012).



Lane Departure Warning System (LDWS): a device that alerts a distracted driver when he or she is about to
cross the lane line (Vinuchandran & Shanmughasundaram, 2018).

The importance of vehicle-to-vehicle communication (V2V), which includes all of the Intelligent Transportation
Systems, is increasing day by day. V2V communication; It is beneficial in reducing the probability of accidents,
increasing road safety, transmitting weather information and sharing data between moving vehicles (Matolak et al.,
2006).

Figure 1. V2V communication (Avinash, 2016)
Vehicle-To-Infrastructure Communication
V2I helps transitional vehicles to communicate with the road system. Infrastructure plays a collaboration role in V2I
by partnering internationally or locally (Figure 2). The system analyzes vehicle activity and interacts with components such as traffic signals, cameras, street lights, and signs to provide traffic and road conditions information (Arena
& Pau, 2019). V2I communications are usually wireless bidirectional and use DSRC frequencies to transmit data
[20]. A fundamental starting point for the creation of autonomously powered vehicles is hardware, software, and
firmware that allows for fair communication between vehicles and infrastructure (Arena & Pau, 2019; Parrado &
Donoso, 2015).
Vehicle-To-Everything Communication
V2X communication includes the aforementioned V2V and V2I communication methods. It consists of transferring
data from a vehicle to any entity that might affect it or vice versa. (Figure 2) It also includes specific types of communication such as Vehicle to Pedestrian (V2P) (Tahmasbi-Sarvestani et al., 2017), Vehicle to Device (V2D) and
Vehicle to Network (V2G), including Vehicle to Road (V2R). Each year, about 1.35 million people worldwide die
in traffic accidents (Corchero & Sanmarti, 2018). Almost half of those who lost their lives are known as pedestrians,
cyclists and motorcyclists. Another issue that should not be underestimated, especially in city centers, is the distraction of pedestrians caused by the use of headphones and smart phones (Oliveira et al., 2016). Therefore, it is predicted
that V2X communication will reduce the accidents caused by such reasons.
One of the key aims of V2X technology is to completely endorse all feasible and effective contact mechanisms
between vehicles and pedestrians in order to reduce the number of potentially fatal collisions. Pedestrian Collision
Warning (PCW) has recently been created, which can use wireless modules found in mobile phones such as Wi-Fi,
Bluetooth, and Near Field Communication (NFC) (Jung et al., 2018).
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initial implementation of the ITS in Turkey, at any time of the day in 1984 in Istanbul by the regulation of signal
duration junction on the mainline and is used to provide communication with each other. With the Road and TBS
(Traffic Information System) project, which started to be implemented in the Bolu mountain crossing in 1999, the
users of the road were made aware of traffic and weather conditions by using RFID (Radio Frequency Identification)
technology (Katanalp et al., 2018). As of 2010, Intelligent Transportation Systems applications have become widespread in our country. In many cities, especially in big cities, passenger information systems have started to be used at
smart stops and vehicles. Turkey in the National Intelligent Transportation Systems Strategy Paper published in ITS
general understanding in the years 2012-2013 began to be used more functional and as planned is also the term
"knowledge and adapt it to the transport sector of communication technologies resulting applications" in the form of
name (Ulaştırma.Bakanlığı, 2004).

Figure 2. V2V, V2I, and V2X representation
METHOD
ITS transportation sector, electronic telecommunication systems, and information technologies are in harmony with
each other. Technologies used in intelligent transportation systems are categorized as in the image below (SARIKAŞ
et al., n.d.).
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Figure 3. Technologies used in wireless communication
WiMAX technology is a communication protocol that is effective in an area of about 15 kilometers for mobile stations and about 50 kilometers for fixed stations and provides wireless internet with a speed of 70 Mbps in the 2-11GHz
frequency band and 120Mbps in the 10-66GHz frequency band. DSRC is the name given to the 5.9GHz frequency
band reserved for intelligent transport communications. In other words, it is a communication technology that uses
the spectrum in the frequency range of 5.850-5.925GHz divided into seven separate channels (each of which is
10MHz). Although it is very important in active security applications, it is a wireless communication technology that
allows a lot of data transfer (6 - 27Mbps). It has been developed for vehicle-to-vehicle and vehicle-to-infrastructure
communication with low latency, fast network acquisition, interoperability, priority in security applications, and high
security (Xu et al., 2017).
RESULTS
IEEE 802.11p and LTE-V2V (Li et al., 2020), (Shah et al., 2018) standards designed to support information exchange
between vehicles are used. More specifically, the IEEE 802.11p standard is used for Wireless Access (WAVE) in
Vehicle Environments. Its aim is to make V2V and V2I communication easier. Its distinct architecture promotes tool
and technology cooperation and partnership (Noor-A-Rahim et al., 2018). IEEE 802.11p supports data rates of 6 to
27 Mbps over a short radio transmission distance of around 300 meters (Shen & Yan, 2019). The use of cellular
technology for vehicle communications has been investigated as an alternative to IEEE 802.11p (He et al.,
2018)(Boban & D’Orey, 2016). As a result of the studies in this area, the best solution was obtained from the hardware
used in the communication of vehicles, from those that support the 802.11p standard. However, since the 802.11p
standard is a new and developing technology, its use has not been preferred much. Therefore, it is appropriate to use
hardware containing IEEE 802.11a instead of IEEE 802.11p hardware in test environments. The reason for this is
that IEEE 802.11a supports many products in our country and is easily available and is the most similar standard to
IEEE 802.11p [1]. It uses FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) spectrum propagation method, whose frequency is in the 802.11, 2.4 GHz band. Despite its limited bandwidth, the 802.11 standard offers a secure communication infrastructure. Due to this secure infrastructure, the possibility of being affected by interference that may occur
when operating devices at the same frequency are reduced. The UMTS (Mobile Telecommunications System) is also
known as the fourth-generation Long Term Evolution (LTE). It's an evolution of UMTS that boosts power and speed
by switching to a different radio interface and improving the core network. LTE features include downlink peak
speeds of 300 Mbps, uplink peak rates of 75 Mbps, transmission delays of less than 5 milliseconds, and a radio
network transmission range of up to 100 kilometers. Bluetooth IEEE 802.15.4 and ZigBee are two other protocols
that can be used in vehicle communication (Iordache et al., 2017). The key goal of all of the above requirements is
to reduce communication times and increase transmission range, allowing for smooth operation in high mobility and
vehicle density situations. The primary goal of these developments in the field of transportation science is to try to
avoid any potentially dangerous situations and to improve road safety. V2V (Vehicle to Vehicle) (Abbasi & Shahid
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Khan, 2018), V2I (Vehicle to Infrastructure), and V2X (Vehicle to Everything) technologies offer connectivity templates that vehicles can use in a number of applications. The end result is a temporary mesh network with nodes that
aren't just tools, but all mobile devices with a wireless module.
CONCLUSION and RECOMMENDATIONS
In this study, ITS technologies are tried to explain what they are and the usability of some systems used in communication technology in smart transportation systems. Simple representations of all communication types are shown
in the first and second figures. In these ways, the information of an accident occurring on a highway is sent to other
vehicles coming from behind and it is ensured that other vehicles are aware of this accident that occurred on the road.
Also, the information of the accident is sent to the control centers and emergency units such as ambulance and police
are delivered to the place where the accident occurred. Besides, the location of the accident is determined so that the
authorized units can reach the accident site immediately.
Shortly, ITS technologies are expected to be applied on roads all over the world. Of course, it is necessary to have a
strong infrastructure for this process. Therefore, the existing infrastructures of the countries should be renewed or
developed. Today, this is an expense since only a small portion of the global road system is ready for V2X communication and improving the road network requires significant financial capital. Another objective would be to develop
the technical infrastructure, which will include full and complete service of V2V, V2I, and V2X communications. .
Another problem that needs to be resolved to use this system globally is that there is no common standard used
universally. It is predicted that ITS technologies will become widespread all over the world with the elimination of
this problem.
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SICAK PRES İLE ÜRETİM YAPILAN KALIPLARDA HURDA TAHLİYESİNİN MEKATRONİK
KONTROL YÖNTEMİ İLE YAPILMASI
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Öz: Yüksek dayanımlı çeliklerin üretilebilmesi için kullanılan yöntemlerin başında “Sıcak Şekillendirme Yöntemi”
teknolojisi gelmektedir. Sıcak şekillendirme pres hatlarında her parçaya ait özel kalıplar kullanılmaktadır. Malzeme,
fırın içinde östenitleşme sıcaklığına kadar ısıtıldıktan sonra kalıp içinde preslenmekte ve soğutma işlemi gerçekleştirilmektedir, böylece yüksek rijitliğe sahip parçaların oluşmasını mümkün kılmaktadır. Sıcak şekillendirme karmaşık otomobil geometrilerinin tek operasyonda, yüksek mukavemetli özellikte şekillenmesini sağlayan etkin bir yöntemdir. Toyotetsu firmasının geliştirmiş olduğu sıcak pres hatlarında, presleme esnasında parça şekline göre form
verme, kesme-delme ve su verme operasyonları gerçekleşmektedir. Delme prosesinde ortaya çıkan hurda tahliyesi
için mekatronik kontrol yöntemi oluşturulmuştur. Hurda tahliyesi sisteminde kalıp içlerinde hurdaların birikmesi
sonucu oluşabilecek tıkanıklığı görebilmek adına çeşitli sensörler ve sistemler düşünülmüştür. Bu sistemleri hatta
bulunan makineye entegre ederek akışın basınç, debi ve makinenin akım değerlerine göre sistemi kontrol edebilmek
adına PLC yazılımı gerçekleştirilerek akıllı bir sistem oluşturulmaya çalışılmıştır. Son yıllarda, otomotiv sektöründeki emisyon salınımının azaltılması faaliyetleri kapsamında üzerine en çok çalışılan konulardan biri araç ağırlıklarının azaltılmasıdır. Sıcak şekillendirme sonrasında kesme/delme işlemlerinde tercihen lazer kesim teknolojisi kullanılmaktadır. Oldukça yüksek maliyetli olan sıcak pres teknolojisinin etkin kullanımı ve lazer kesimde delinecek bazı
deliklerin kalıp içinde yapılması için hurda tahliye yöntemi büyük önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sıcak Şekillendirme Teknolojisi, Vakum Yöntemi, Otomatik Kaplin Mekanizması, Veri Toplama-Analiz
GİRİŞ
Sıcak şekillendirme teknolojisi ultra yüksek dayanımlı çeliklerin şekillendirilmesinde kullanılan yöntemlerindendir.
Yöntem kısaca borlu malzemenin (22MnB5) östenitleme sıcaklığına kadar ısıtılıp bu sıcaklıkta belirli bir süre bekletildikten sonra robotla kalıba transfer edilip kalıp içerisinde soğutulup şekillendirilmesi adımlarından oluşmaktadır.
1974 yılında bir İsveç şirketi tarafından geliştirilerek patenti alınmış olan yöntem tarım araç ve ekipmanlarında ilk
defa kullanılmıştır. Yöntem 1984 yılında Saab Automobile AB ile otomotiv sektöründe kullanılmaya başlanmıştır
[1]. Sıcak şekillendirme 2 yönteme ayrılmaktadır. Doğrudan sıcak şekillendirme; sac metalin ısıtılması, taşınması,
yerleştirilmesi, şekillendirilmesi ve hızlı soğutma işleminin gerçekleştirilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Dolaylı
sıcak şekillendirme yönteminde ise; ısıtma işleminden önce sac metal, normal bir kalıp takımı ile son alacağı şeklin
%90-95’ine kadar şekillendirilir. Daha sonra doğrudan şekillendirme aşamaları uygulanır [2].
Otomotiv endüstrisinde her geçen gün araç güvenliğini artırmak, çevreye duyarlı araçlar üretmek ve yakıt tasarrufu
sağlamak önem kazanmaktadır. Araç mukavemetini arttırmak geleneksel saclarla ancak sac kalınlığını artırarak ya
da takviye parçalar eklenerek sağlanabilmektedir. Temel amaç güvenlik kriterlerini sağlayan ve güç gereksinimini
en alt seviyede tutan araçların üretimidir, bunun için de daha hafif araçların tasarımı gerekmektedir. Hibrid ve elektrik
tahrikli araçlarda da daha hafif tasarımların yapılması önem arz etmektedir. Bu durum araç ağırlığının azaltılması ve
dolayısıyla hem yakıt kullanımını hem araç maliyetini hem de CO2 emisyonlarının azaltılması için otomotiv üreticilerini yeni sac arayışına itmiştir [3]. Yüksek mukavemetli çelikler bunun için bir çözüm olmakta fakat beraberinde
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üretim kabiliyetini zorlaştıran problemler getirmektedir. Karşılaşılan problemler imalatçıları alternatif sac uygulamalarına ve farklı üretim tekniklerine yönlendirmiştir. Modern imalat yöntemlerinde bu alanda ihtiyacı karşılayacak en
uygun yöntem olan sıcak şekillendirme son yıllarda otomotiv sektöründe kullanımı yaygınlaşarak uygulanmaktadır
[4]. Üretim hatlarında 1 dakikalık bir zaman kaybı bile çok büyük önem arz etmektedir. Sıcak şekillendirme hattı
olarak son derece teknolojik bir sistem olsada proses gereği üretimde hurda boşaltma operasyonu gerçekleştirmek
zorundadır. Oluşan zaman kaybını önlemek adına otomatik hurda tahliyesi sistemi düşünülmüştür. Bunun içinde
hurda metal parçacıklarını vakum yöntemi ile çekilmesi ve sistemden uzaklaştırılması amaçlanmıştır.
Sıcak şekillendirmenin prosesi gereği kalıp içinde parçayı soğutmak için solüsyon sıvısı parça ile direk temas halinde
bulunmaktadır. Bu durumda kullanılan vakum yönteminde sıvı ve katı metal parçacıklarını beraberince çekmek durumunda kalmıştır. Sistem üzerinde otomatik kalıp değişimi yapıldığından kalıp ve makine üzerine entegre olan bir
oto-kaplin mekanizmasına ihtiyaç duyulmuştur. Vakum makinesi emiş yapabilmesi için atmosferik ortamdan sürekli
olarak hava çekmesi gerekmektedir. Bu sistem beraberinde bir risk ortaya çıkarmaktadır. O da kalıp içinde metal
hurda parçacıklarının takılı kalması, birikmesi sonucunda kalıp kırılmalarına yol açma ihtimalidir. Bunu önlemek
adına da sisteme akıllı bir yazılım gerçekleştirilmiştir. Bu yazılımda vakum motor yükü, vakum değeri ve hava emişi
kriterlerine dikkat edilmiştir.
AMAÇ
Sıcak şekillendirme teknolojisi proseslerinin geliştirilmesiyle; test modeli tasarımı gerçekleştirilerek, süreç boyunca
oluşan problemlere yönelik neden-sonuç ilişkisinin incelenmesi hedeflenmiştir ve bilgi birikimi oluşturarak ulusal
anlamda katkı sağlanması, maliyeti yüksek bir teknoloji olduğu için mevcut proses süresinin kısaltılması ve standartlarının belirlenmesi adına sistemin optimize edilmesi ve verimliliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.Yapılan bu çalışma ile birlikte; delik delme işleminin kalıpta delmesi sağlanarak, hem laser prosesini iptal etmiş hem de oluşan
hurdaları otomasyon sistemi ile uzaklaştırılarak insan faktörü (operatör) insiyatifininden çıkarılması amaçlanmaktadır.
KAPSAM
Bu çalışma Kocaeli iline bağlı Çayırova ilçesinde bulunan Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.’de gerçekleştirilmiştir. Sistem analizi çalışmaları için 1 adet sıcak pres hattı seçilmiştir. Sıcak pres ile üretim yapılan sistemleri ve buna bağlı olarak üretim hattında bulunan kalıpların otomatik olarak hurda tahliyesini kapsamaktadır.
Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi İsmail TEMİZ danışmanlığında yürütülmekte olan “Sıcak Pres ile Üretim Yapılan Kalıplarda Hurda Tahliyesinin Mekatronik Kontrol Yöntemi İle
Yapılması” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir
YÖNTEM
Proje yöntemi “Sıcak pres teknolojisi hurda tahliye sisteminin araştırılması ve geliştirilmesi sonucu sistemin otomasyona yönelik hale getirilmesi” olarak belirlenmiştir.
Vakum Yöntemi
Vakum makineleri ve vakum ile parçacık çekme tekniği üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu bağlamda, vakum
yöntemi ile küçük ve şekli uygun hurdaların kalıp içerisinden uzaklaştırılabileceğine karar verilmiştir. Hurdaların,
vakum üreteci ve kalıp içinde yer alan özel bir kanal ile kalıp içerisinden çekilebileceği öngörülmüştür.
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Şekil 1. Vakum oluşumu
İnovatif Tasarım Çalışmaları ve İmalat Aşamaları
Sistem ve ekipman tasarımları yapıldıktan sonra, tüm iç tesisatın akış analizleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen
akış analizleri ile hurda parçacıklarına etki eden net kuvvetler hesaplanmış ve gerekli vakum gücü bulunmuştur. Aynı
zamanda iç kanal tasarımlarında hurdaların zemine yapışmaması ya da bir noktada tıkanmaması adına hurda çekimi
için özel olarak formlu bir yapıda hazırlanmıştır. Özel tasarım sayesinde farklı noktalardaki hurda parçacıklarının tek
bir noktadan tahliyesi mümkün kılınmıştır.
Vakum Akış Analizi
Kalıp içi tasarımlarımızın kontrolü için akış analizleri gerçekleştirilmiştir.

Şekil.2 Vakum akış analizi
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Akış analizleri yapılırken her delik delme işlemi sonucu hurdaların düşebileceği bir kanal oluşturulmuş ve bu kanallar
kalıbın en alt bölgesindeki ana kanala gelecek şekilde birleştirilmiştir. Ana kanal içinde hurda parçacığının akış yönündeki ve tersindeki ortalama basınçları bulunarak yaklaşık olarak hurda parçacığına etki eden F net kuvveti hesaplanmıştır.

Şekil 3. Hurdaya etkiyen vakum basıncı
Hurda yüzeylerine etkiyen ortalama efektif basınç değerleri akış analizi sonucu görülmüştür.Bir hurda tahliye kanalı
içerisinde hareket etmekte olan 10 mm çap, 2 mm kalınlığa sahip hurda parçacığına etki eden basınç kuvvetlerinin
simülasyonu yapılmıştır. Hurda parçacığının vakum gücü ile ne kadarlık bir kuvvete maruz kaldığı bulunmuştur.
Basitçe;

Vakum kuvveti nedeniyle hurda parçacığı, yaklaşık 66gr’lık Fnet kuvvetine maruz kalmaktadır
2.2. Vakum Makinesi Seçimi
Kalıp içyapısı ve hurda parçacıkları belirlendikten sonra kalıp içerisinden hurda parçacıklarının çekilebilmesi için
uygun güçte bir vakum makinesinin temin edilmesi gerekmiştir. Vakum makinesinin seçimi yapılırken;


Makinenin gücü,



Hava akışı,



Alt basınç,



Sıvı hazne kapasitesi,



Katı hazne kapasitesi,



Hortum boru çapı
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özellikleri esas alınmıştır. Vakum gücüne bağlı olarak hava akışı ve alt basınç değerleri değişmektedir. Hava akışı
(debi) arttıkça sıvı ve katıyı çekme miktarı artmaktadır. Alt basınç değeri arttığında ise daha iyi emiş yapılabilmektedir. Aynı zamanda hurdaların düştüğü nokta ile vakum makinesi arasında oluşturulan kanal ve hortum çapıda vakum hızına direk olarak etkilemektedir. Tüm bu kriterler göz önüne alınarak vakum makinesi seçimi yapılmıştır.

Şekil 4. Vakum ile çekilen hurda parçacıkları
Proses gereği kalıp içinde daima solüsyon sıvısı da bulunduğu için sıvı ve katının eş zamanlı olarak çekilebilmesi
gerekmektedir. Çekim sonrası vakum makinesinin katıyı ön elekli katı haznesinde sıvıyı ise kendi içerisinde bulunan
sıvı tankında biriktirebilmelidir.

Şekil 5. Malzeme gerekli hava hızları
Vakum gücü ile hurda parçacıkları ve suyun çekilebilmesi için Şekil 5. Malzeme gerekli hava hızları gösterilmiştir.
Tabloda görüldüğü üzere metal ve sıvı için gerekli hava hızı 25-30m/sec dir. (Tüm bu değerler vakum makine üreticisi tarafından denenerek tabloya dökülmüştür.) Projede gerçekleştirilen analizler sonrası vakum makinesi seçimi
yapılmıştır.
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2.3. Vakum Sistemi Tasarımları ve Kalıp İçi Kanal Tasarımları

Şekil 6. Vakum Sistemi Tasarımı
Kalıp içerisinden hurda parçacıklarını çekebilmek için vakum makinesinin sisteme entegre edilmesi ve kalıbın vakum
makinesine otomatik olarak bağlanabilmesi için kaplin tasarımları yapılmıştır.
Kalıp Kanal, Kalıp Kanalı Ağızlıkların ve Kaplin Tasarımları Tasarımları

Şekil 7. Kalıp tasarımı, kanal ağızlıkları ve boru hattı
Presleme esnasında oluşan bir metal hurda önce düşey kanal içerisinde yerçekimi ve vakum etkisi ile birlikte ana
tahliye hattına kadar düşmektedir. Ana tahliye hattına düşen metal hurda parçası, vakum kuvveti ile kanal içerisinden
çekilmektedir. Metal atıkların düşeceği tüm kanallar ve tahliye hattı birbiri ile uyumludur ve özel açılara sahiptir.
Böylece metal hurda tanecikleri başarı ile kalıp çeliği içerisinden çekilebilmektedir. Kalıp döküm çekirdeği içerisinde
yer alan hurda tünelinin, sistem bileşenleri ile bağlantısının sağlanabilmesi için özel ağızlıklara ihtiyaç bulunmaktadır. Tasarımı ve imalatı gerçekleşen ağızlıklar aşağıdaki görseldeki gibi ana döküm gövdeye monte edilmiştir. Sıcak
Pres hatlarımızda kalıp değişimi otomatik olarak gerçekleşmektedir. Otomatik kalıp değişim işlemlerine engel olmadan vakum yöntemi ile metal atıkların boşaltılabilmesi için kaplin sistemi geliştirilmiştir.
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Metal Hurda Algılama Sistemi

Şekil 9. Metal hurda algılama sistemi bileşenleri
Bu sistem sayesinde vakum makinesi ile kalıp ekipmanları arasında meydana gelebilecek herhangi bir problemlemin
anlık olarak tespiti sağlanmıştır. Sistemden metal atıkların sağlıklı bir şekilde çekilebildiğinin tespiti için birden fazla
sensör kullanılmıştır. Ayrıca PLC (programlanabilir mantıksal kontrolcü) cihazı içerisine yüklenen özel yazılım ile
sistemdeki sensörlerden sürekli veri toplama işlemi yapılmaktadır. Hazırlanan yazılım sayesinde herhangi bir akım
artışı, vakum düşüsü, tıkanıklık vb. gibi tüm problemlerin tespiti edilmesi mümkün kılınmıştır. Bu parametreleri
anlayabilmek için çeşitli sensörler ve bu sensörler ile birlikte veriler hat içinde bulunan PLC yazılımına entegre
edilmiştir. Her kalıp için ayrı veriler toplanmış ve bu verileri elde edip kıyaslama methodu oluşturulmuştur. Herhangi
bir tıkanıklığı önleme amacı ile sistem akıllı bir yazılıma dönüştürülmüştür.
BULGULAR

Şekil 10. 7,5kw vakum makinesi ile kanal akış hızlarının belirlenmesi
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Vakum makinesini üreticisinin belirlenen kriterlerine göre minimum 25-30 m/sn akış hızını sağlayabilmek adına 7,5
kw lık makinenin emiş gücüne göre simülasyonları yapılmıştır. Bu hız, 7.5kw lık bir makine ile sağlanmıştır. Her
parçanın üretim esnasında mitsubishi plc üzerinden yazılımı gerçekleştirilen ve elde edilen veriler Proface HMI üzerine aktarılarak, buradan da .csv formatında veri aktarımı sağlanmıştır. Bu verilerin Python 3 Jupyter notebook ile
veri görselleştirmesinde kullanılan Matplotlib kütüphanesinden yararlanarak görsel grafikler oluşturulmuştur. Bu
grafikler;
30 nolu kalıpta gerçekleştirilen baskı anında ve baskı öncesi sonrası 0,5 sn aralıklarla verilerle oluşturulmuştur. Hava
debisi grafiğinde, baskı anında 1200 lt/dk kadar hava debisi oluştuğu görülmektedir. Vakum değeri grafiği ve motor
yükü grafiğinde, elde edilen veriler sonrası görüldüğü üzere belirli aralıkta çalışma koşulları oluşmuştur. Bu veriler
ile birlikte maksimum ve minumum değerlerince kalıp datası oluşturulmuştur. Her kalıp için en az 5 saatlik veri
çekimi yapılmıştır. Grafiklerde belirli bir kesiti paylaşılmıştır.

Şekil 11. Python 3 Matplotlib ile oluşturulan hava-zaman grafiği

Şekil 12. Vakum sonucu elde edilen vakum zaman grafiği
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Şekil 13. Vakum motor yükü zaman grafiği
Elde edilen grafiklerde belirli aralıklarda kaldığı gözlemlenmektedir. Bu aralık sistmin üretimde istenilen çalışma
aralığı olarak yardımcı olmuştur. Bu bilgiler dahilinde her kalıba ait çalışma aralığı aşağıdaki görsel ile yazılma
entegre edilmesi sağlanmıştır.

Şekil 14. Kalıp datası olarak verilerden alınan bilgiler dahilinde algılama yöntemi
Sistemde anormal durum yaratılarak örneğin hortum kesilmesi vs. değerler incelenerek anormal durum tespitinde
bulunulmuştur. Anormal durum koşullarında sistem girmiş olduğumuz kalıp datalarına göre hata verip üretimi durdurmuştur. Üretim aralarında ve sonunda kalıp içinde hurda kontrolleri yapılarak problem oluşup oluşmadığına bakılmıştır. Ve elde edilen maksimum değere göre de kalıp datasına işlenmiştir.
SONUÇ
Toyotetsu’nun geliştirmiş olduğu sıcak pres hatları Türkiye’deki en modern ve son teknoloji olarak bulunmaktadır,
aynı zamanda Avrupa ve Türkiye’de benzeri bulunmamaktadır. Üretim esnasında pres makinesinin her baskı işlemindeki delme-kesme prosesi sonucu hurda parçacıkları kalıp içine düşmek durumundaydı. Henüz Türkiye’de ve
avrupada herhangi bir otomotiv firmasında kullanılmayan otomatik hurda tahliye sistemi ile hurda parçacıklarının,
üretimi durdurmadan sürekli bir şekilde sistemden uzaklaştırılması sağlanmıştır. Delme ve kesme prosesleri kalıp
içinde gerçekleştirilerek bir sonraki proses olan lazer kesim teknolojisi iptal edilmiştir. Aynı zamanda sistemin otomasyonlaştırılması ile birlikte operatörde olan iş yükü de ortadan kaldırılmış olmaktadır. Günlük üretim adetlerine
göre hurda tavalarının belirli sayılarda dolmaktadır ve bu tavaların boşaltma zamanı 3 dakikadır. Sistemin otomatikleştirilmesi ile birlikte yapılan hesaplara göre %4,1 kapasite artışı sağlanmıştır.
KAYNAKÇA
A. Naganathan, L. Penter, (2012), Hot Stamping Sheet Metal Forming—Processes and Applications.
R. M. Görgülüarslan, M. A. Güler, (2015), Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Sıcak Şekillendirme tekniğin incelenmesi, Mühendis ve Makine Cilt 56 Sayı 660
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K. Mori, Y. Okuda, (2010), Tailor die quenching in hot stamping for producing ultra-high strength steel formed parts
having strength distribution
E. Billur, (2018), Hot Stamping of Ultra High-Strength Steels.
H. Karbasian, Tekkaya, (2010), A review on hot stamping. J Mater Proc Technol 210:2103–2118.
J.N. Hall, J.R. Fekete, (2017), Automotive Steels Design, Metallurgy, Processing and Applications.
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YAPAY ZEKAYA DAYALI OTONOM UZAK MESAFE YOLCU UÇAKLARININ HİZMETE
ALINMASI İÇİN TEKNOLOJİK, EKONOMİK VE HUKUKİ GEREKSİNİMLERİN ANALİZİ
Hakan YILDIRIM
Antalya Akev Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Antalya / Türkiye
Öz: Teknoloji firmaları uzun süredir otonom kara, deniz ve hava araçları geliştirdiklerini duyurmaktadır. Otonom
kara araçları ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Ancak yolcu taşıyan hava araçları ile ilgili gelişmeler daha yavaştır
ya da dışarıdan öyle görülmektedir. Uzaktan kumandalı hava araçları konusunda son on yılda yaşananlar baş döndürücüdür ve büyük bir hızla devam etmektedir. Son birkaç yılda ise dronların otonom özellikler kazandığı da görülmektedir. Bu araçların uzaktan kumanda ile yönetilmesi, otomatik ve önceden yapılmış programlamalara göre otomatik olarak işletimi ile otonom ya da yarı otonom olması farklı şeylerdir. Otonom araç ifadesi ile otomatik araçlar
aynı anlamda kullanılmamaktadır. Otonom araçlar yapay zekanın getirdiği kabiliyetlerden yararlanmaktadır. Bu yolla
kural ve prosedürleri önceden tanımlanmış olan araçlar otomatik olarak adlandırılmaktadır. Otomatik araçlarda tanımlamaların dışına çıkma veya makine öğrenmesi gibi yollarla belirlenen kural ve prosedürleri öğrenme söz konusu
değildir. Oysa otonom araçların makine öğrenmesi gibi bir kabiliyete dayalı olarak ortaya çıkan ve önceden tanımlanmamış durumlar karşısında karar verme gibi bir kabiliyeti vardır. Otonom hava araçlarının ilk örnekleri büyük
üretici firmalar tarafından geliştirilen hava-taksi projeleriyle ortaya çıkmıştır. İlk denemeleri başarıyla sonuçlanmıştır. Başarılarının en önemli sebepleri ise yapay zekanın yanı sıra pil, servo motor, navigasyon teknolojilerinde yaşanan gelişmelerdir (Rajendran & Shulman, 2020). Yolcu uçakları için olmasa bile dron ve hava taksi gibi alanlarda
yaşanan önemli gelişmelerin bir sebebi de hava araçlarının üç boyutlu hareket kabiliyetidir. Buna, servo motorların
ekstrem hareket kabiliyetleri de eklenirse mevcut başarının sırrı anlaşılabilir. Öz çekim için kullanılan dronlar tamamen yapay zekaya dayalı ve otonom bir hal almıştır. Hava-taksi projeleri için düzenleyici inisiyatiflere başlanmıştır
bile. Ancak konu ülkeler(kıtalar) arası uçan yolcu uçakları olduğunda hangi teknolojik, ekonomik ve hukuki koşulların oluşması gerektiğinin araştırılması gerekmektedir. Bu yazıda uzun mesafe uçma kabiliyetine sahip yolcu uçaklarının kullanıma girmesi için gerekli teknolojik, ekonomik ve hukuki süreçler incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Otomatik Araçlar, Otonom Hava Araçları, Yapay Zeka (YZ), Derin Öğrenme, Makine Öğrenmesi
GİRİŞ
İnsansız Hava Aracı, Uzaktan Kumandalı Hava Aracı, Otomatik Hava Aracı ve Otonom Hava Aracı ifadeleri aynı
değildir. Otomatik sistemlerin bir operatörü vardır ve önceden programlayarak veya belirli bir yanıtı veya sıralamayı
gerçekleştiren tekrarlayan, kendi kendini düzenleyen süreçleri belirleyerek sistemi otomatikleştirir.
Otomatikleştirilmiş sürece ne zaman açılıp kapanacağını, nereye gitmesi beklendiğini ve tam olarak ne yapması gerektiğini programatik ifadelerle kodlar. Bundan sonra hangi durum ortaya çıkarsa çıksın tanımlanmış sınırlarının
dışında hiçbir şey yapmaz ve yapamaz. Otomasyon süreci önceden belirlenmiş çevreler içinde kalırsa bu bir sorun
da teşkil etmez.
Herhangi bir nedenden dolayı otomatikleştirilmiş işlem önceden ayarlanmış çevrelerin dışına çıkarsa en bilinen tepki
sistemin kendini kapatması ya da kilitlemesi olabilir. Otomatik sistemler genellikle uygulamaya özel bir yazılımdır.
Genellikle, başka bir donanımda veya uygulamada çalışması beklenemez.
Uzaktan kumandalı olan İHA olarak adlandırılan ve genellikle dron teknolojileri ile birlikte anılan cihazlarda ise bir
kullanıcı (pilot) olmakla birlikte aracın içinde değil yerde ve elinde bir kumanda modülü ile aracı komuta etmektedir.
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Otonom cihazlarda ise Yapay Zekanın (AI-Artificial Intelligence) bir alt alanı olan makine öğrenmesi ile önceden
tanımlanmış konuların dışında olaylarla karşılaşması halinde kendi özgün kararını geliştirmesi söz konusudur.
Kara araçlarında bu teknolojinin geliştirilmesi için çok uzun yıllara dayalı çalışmalar yapılmıştır. Ancak yine de bazı
temel teknolojilerin gelişmesi beklenmiştir. Bunlardan bazıları Küresel Konul Sistemi (GPS- Global Position System), Kablosuz İletişim Teknolojileri, Görüntü İşleme ve Analiz Teknolojileri, İleri Sensörler ve tabi ki Yapay Zeka
teknolojileridir.
Bir bal peteği gibi gelişen bu teknolojiler eksik parçaları bir bir tamamlamış ve kara araçlarının otonomi kazanması
konusunda yardımcı olmuştur. Ancak yine de gelişim sürecinde çoğu kez bir sürücünün araç içinde yer alıyor olması
süreç yönetimini ve Ar-Ge çalışmalarını kolaylaştırmıştır. Ayrıca bir sürücü desteği ile yapılan işler otonomi olarak
görülmemekte ancak geçiş sürecinin bir parçası olabilmektedir.
Hava araçlarının Deniz ve kara araçlarından temel bazı farkları vardır. Bunlardan ilki kara ve deniz araçlarının manevra kabiliyetlerinin düzlemsel (iki boyutlu) olmasına karşı hava araçlarının üç boyutlu olarak manevra yapabilmeleridir. Diğer bir husus ise komuta için sürekli olarak görüş alanı içinde kalmasıdır. (Line of side)
Bir diğer açıdan ise hava araçlarının otonom hale gelmeleri için tanıması gerekli nesneler ve karar ve plan geliştirilmesi gerekli hallerin görece sınırlılığının avantajıdır. Havada seyrüsefer esnasında radar ekranında görülen diğer bir
aracın ayrıntılı olarak farkedilmesinin bir önemi yoktur. Yapılması gereken manevralar ise sivil havacılık kurallarına
göre belirgin ve sadedir.
Hava-taksi gibi araçların kullanımını ve geliştirilmesini ise ihtiyaçların önceliği belirlemektedir. Dik kalkış ve neredeyse iniş için zemin seçmemesi gibi hususlar başta olmak üzere gerekli enerjinin depolanabilir olması, ağırlığına
nazaran taşıyabildiği yük gözetildiğinde talebin yoğun olduğu anlaşılmaktadır. (Rajendran & Shulman, 2020)
İHA’lar (Dronlar) ise mevcut durumda bile yemek gibi kargoların kısa mesafe dağıtımında kullanıma girmiştir. Öte
yandan bu cihazların otonom özellikler kazandığı da görülmektedir. Mesela özçekim için kullanılan otonom dronlar
mevcuttur.
Ancak otonom ve uzak mesafe yolcu uçaklarının kullanımı için tek gereksinim teknoloji değildir. Aynı zamanda
ekonomik olması, işletme gereksinimlerini karşılaması ve hukuki alt yapısının da buna müsait olması gerekmektedir.
KAVRAMSAL ARKA PLAN
Otonom yolcu uçaklarının dolaşıma girmesi için aşılması gereken temel konular vardır. Bunlardan ilki gelinen noktada teknolojik gelişmelerin böyle bir seyrüseferi emniyet ile icra etmek için yeterli olup olmadığıdır. Diğer taraftan
günümüzde bu gelişmelerden yararlanmak ekonomik olup olmadığı da araştırılmalıdır. Zira ekonomik olmayan bir
teknolojiyi kim neden kullansın? Ayrıca ekonomiklik ile işletme de iç içe geçmiş konulardır ve işletme açısından da
konu ele alınmalıdır. Uluslararası sivil havacılık teşkilatı da güvenli uçuş seyrüseferini düzenleyen milletlerarası bir
teşkilat olan Birleşmiş Milletlerin bir alt uzmanlık kuruluşu olup bu türlü otonom yolcu uçaklarının ve araçlarının
pilotsuz uçabilmesi konusunda müsade etmekte midir? Bu konulara cevap verilmeden konu ile ilgili yapılacak tahminler spekülatif olmaktan öteye geçmeyecektir.
Uzak Yol Yolcu Uçaklarında Otonom Teknoloji Kullanımı için Teknolojik Seviye Yeterli mi?
Mevcut uygulamalarda çekim için kullanılan dronlar görülmektedir. Hatta bazı ticari uygulamalarda özellikle yemek
dağıtımı için kullanılan dronlar da hizmete alınmıştır. Büyük üretici firmalar hava-taksi uygulaması için denemelerini
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başarı ile tamamlamış ve üst düzenleyici organlarla uygulama için işbirliğine devam etmektedir. Konunun anlaşılması için otonom araçların ne olduğuna biraz daha yakın bakmak gereklidir. Bir diğer açıdan da otomatik, insansız
uzaktan kumanda edilen araçlarla otonom araçların farklarını anlamak gerekmektedir. (Lavender, 2017)
Otonom araçlar belli başlı olarak şu alt bileşenlerden oluşmaktadır:
a) Lokalizasyon (Localization): Günümüzün gelişmiş Küresel Konul Sistemi (GPS- Global Position System) sistemleri ve navigasyon yazılımları çok küçük yanılsamalarla konum tespiti yapabilmektedir. Hava araçlarının kullandığı haritalar açısından çoğunun üç boyutlu olduğunun ve yükselti hassasiyetinin yüksek olduğu göz önünde tutulmalıdır. Yine de hava araçlarının gerek uzaktan kumanda edilmesi ve gerekse de otonom hale getirilmesinde çok
önemli avantajları vardır. İlk olarak hava aracı uzaktan erişim amaçlı sürekli olarak açık bir görüşe ve data alışverişine sahiptir. İkinci olarak ise üç boyutlu hareket kabiliyetine sahip olması da başka bir avantajdır.
b) Algı (Perception): Algılama modülü, ham sensör verilerini analiz eder ve tarafından kullanılacak bir çevre anlayışı çıkarır. Bu süreç, insanın görsel bilişine benzer. Algılama modülü tipik olarak nesneyi ; boş alan, şerit, araç,
yaya, yol hasarı vb. tespiti ve takibi, üç boyutlu olarak diğerleri arasından algılar. Son gelişen algılama teknolojileri
iki kategoriye ayrılabilir. Bunlar:
1-Bilgisayarla görme temelli olanlar.
2-Makine öğrenimi temelli olanlar.
Bilgisayarla görme genel olarak görsel algı problemlerini şu şekilde ele alır: Bunları açık projektif geometri modelleri
ile formüle etmek ve optimizasyon yaklaşımlarını kullanarak en iyi çözümü bulmaya dayanır. Bunun için örneğin,
yatay ve dikey koordinatlarında birden fazla ufuk noktası bir parabol ve bir sırasıyla kuartik fonksiyon (QF-Quartik
Function) kullanır.
Makine öğrenimine dayalı teknolojilerde ise veriye dayalı sınıflandırma ve / veya regresyon kullanarak belirli bir
algılama problemine en iyi çözümü öğrenir. Bu iş için en elverişli teknoloji olarak Evrişimsel Sinir Ağları (CNNConvolutional Neural Network) gibi modeller geniş kabul görmüştür.
Bu türlü öğrenmelerde sistemin eğitimi büyük önem taşımaktadır. Kara araçları için yirmi yıldan fazladır eğitilmektedir. Ancak hava araçları için bu türlü bir eğitim son derece kolaydır. Çok daha az nesne ve olay tanımlanmak
zorundadır.
c) Tahmin (Prediction):Tahmin modülü, diğerlerinin hareket modellerini analiz eder. Mevcut tahmin yaklaşımları
iki ana kategoriye ayrılabilir. Bunlar:
1-Model tabanlı ve veriye dayalı.
2-Eski kinematiğini ilerleterek gelecek hareketini hesaplar zamana göre durum (konum, hız ve ivme),temelde yatan
fiziksel sistem kinematiği ve dinamikleri.
Yapay Zeka alanındaki son gelişmeler ve Yüksek Performanslı Hesaplama (HPC-High Performance Calculation),
birçok veriye dayalı teknik, örneğin Gizli Markov Modelleri (HMM-Hidden Markov Modeli), Bayes Ağları (BNBayesian Networks) ve Gauss Süreci (GP-Gauss Process) regresyonu, tahmin etme süreçleri için kullanılmıştır. Son
yıllarda, araştırmacılar çevreyi modellemeyi başardı. Ters Pekiştirmeli Öğrenmeyi (IRL -Inverse Reinforcement Learning) kullanarak örneğin, güzergah üzerindeki hava araçlarını tahmin etmek için bir ters optimal kontrol yöntemi
kullanılabilmektedir. Ancak bir önceki durumda olduğu gibi burada da sistemin eğitilmesi görece daha kolaydır.
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d) Planlama (Planning): Planlama modülü, algılama, yerelleştirme ve haritalamaya dayalı olası güvenli navigasyon
rotalarını belirler, yanı sıra tahmin bilgilerini de kullanır. Planlama görevleri esas olarak yol, manevra ve yörünge
olarak sınıflandırılabilir. Yol çarpışmadan hedefine ulaşmak için takip edilir. Planlama otonom hava araçları için
sınırlı sayıda opsiyon gerektirmesinden dolayı en kolay olan yöntemdir.
e) Kontrol (Control): Kontrol modülü motora uygun komutlar göndererek hız ayarlaması yapar. Kontrolör parametreleri şu şekilde tahmin edilebilir: İdeal hız ile arasındaki bir hata fonksiyonunu (sapmayı) en aza indirgemek ve
gözlemlenen durumlar. En yaygın kullanılan yaklaşımlar Bu tür hata işlevini en aza indirmek için Orantılı-İntegral
Türev (PID-Proportional Integral Derivative) kontrolü, Doğrusal-Karesel Düzenleyici (LQR-Linear Quadratic Gaussian) kontrolü ve Model Öngörülü Kontrol (MPC-Model Predictive Control). Orantılı-İntegral Türev denetleyicisi,
bir kontrol döngüsü geri bildirim mekanizmasıdır, orantılı, integral ve türev terimleri kullanan hata işlevini en aza
indirir. Sistemlerin eğitilmesi ile birlikte bu kontrol işleminin en kolay adapte edilecek kısmı olduğu söylenebilir.
Servo motorların kullanıma girmesiyle birlikte dronların manevra kabiliyetleri katlanmıştır. Hava-taksi projelerinde
de bu motorlar kullanılmaktadır. Zhang et al., 2018)
Uzun Mesafe Yolcu Uçaklarında Otonom Teknoloji Kullanımı Ekonomik mi?
Uçakların ana yakıtı hali hazırda fosil yakıtlardır ve bunun da başlıcası karosendir. Mevcut motor teknolojileri de bu
yakıta uygun olarak geliştirilmiştir. Ancak bir yandan elektrikli jet tribünler konusunda çalışmalar sürmekte ve
önemli bir yol da alınmıştır. (Harderman, 2020)
Öte yandan servo motorların dronlarda olduğu gibi yolcu uçaklarında da kullanımı henüz çok anlamlı değildir. Yani
hareket kabiliyeti üzerindeki etkisi dronlarda olduğu gibi olmayacaktır. Ayrıca bunun ekonomik katkısından daha
çok çevreye ve doğaya olan katkısı önemli görülmektedir. (Baharozu et al., 2017)
Geçen yüzyılın başlarında büyük yolcu gemileri Avrupa ile Amerika kıtası arasında yolcu taşımaktaydı. Bilet ücretleri çok yüksekti çünkü operasyonel giderler çok fazlaydı. 3-4 Bin kişilik bir yolcu gemisinin (Cruiser) 500 ila 1000
kişilik tayfası vardı ve yolculuk ise haftalar sürmekteydi. Sarf giderleri de aynı oranda yüksekti. 1960’lı yıllarda ilk
Jumbo Jetlerin hizmete girmesinden sonra aynı sayıda yolcu 5-6 uçuç ile ve her biri 7-8 saatlik uçuşlarla aynı zamanda da 15-20 personel(mürettebat) ile icra edilmeye başladı. Bir anda yakıt-sarf-mürettebat giderleri dramatik
olarak arttığı gibi konfor yükselmiş zamandan da tasarruf ilavesi olmuştur. (Nicklin, 2016)
Otonom yolcu uçaklarının hizmete alınmasından ekonomik olarak kazanç beklemek bu açılardan bakılırsa çok da
mantıklı ve rasyonel bir beklenti gibi görülmemektedir. Bu teknolojinin yaygınlaşmasının ardından havayolu taşıyıcı
firmaların operasyonel maliyetlerin içinde personel masraflarının düşürülmesi bakımından konuyu mutlaka gündemlerine alacaktır. Ancak havayolu yolcu taşımacılığında otonom araçlardan önce değerlendirilmesi gereken bir çok
başka konu mevcuttur.
Mesela uçakların inşasında kompozit materyallerden daha fazla yararlanarak ağırlıklarının düşürülmesi ve bu yolla
yakıt tasarrufuna gidilmesi yapılması gerekenler arasındadır. Şimdilik uçakların sınırlı yerlerinde yapılan bu değişiklikler giderek artacaktır.
Yine optimizasyon yöntemleriyle Jumbo jetler yerine orta boy uçakların üretimine önem verilmeye başlamıştır. Böylece boş giden uçaklar yerine en az aktarmayla seyahat eden ve mümkün mertebe dolu seyahat eden uçak fikri öne
çıkmaktadır.
Elektrikli jet tribünlerinin de çevreye daha duyarlı olacağı daha az gürültü ve fosil atık üreteceği görülmektedir.
Elektrikli Uçakların devreye alınması için pil teknolojisinin biraz daha gelişmesi gerektiği ancak bunun ardından
daha ekonomik olacağı da bellidir. (Harderman, 2020)
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Hidrojenle çalışan Jet Tribünler de seçenekler arasındadır. Elektrikli teknolojiye göre daha ara bir teknoloji gibi
görülmektedir. Zira motor geliştirmesi daha kolay olduğu gibi pil teknolojisi konusundaki gelişmelere de bağlı değildir.
Bazı havayolu şirketlerinin yolcu beraberindeki eşyalarının kapasitesinin kısıtlanması, ikramların azaltılması gibi
önlemlerle taşınan yükün ve yakılan yakıtın azaltılarak operasyonel maliyetleri düşürmeye çalıştığı da görülmektedir.
Havayolu firmalarının maliyetlerini düşürmek için başkaca, İnternet üzerinden ve mobil araçlarla bilet satışı yapılması, otomatik check-in gibi yer hizmetlerinin ucuzlatılması, yakıt alma ve sağlama seçeneklerinin çeşitli finansal
yöntemlerle ucuzlatılması gibi yöntemlerin de değerlendirildiği duyulmaktadır. Tüm bu ve benzeri yöntemlerin ve
araştırmaların yanında sadece pilot maaşlarının kaldırılmasını sağlayacak tasarrufun anlamlı ve etkili bir yol olmayacağı düşünülmektedir.
Uçak içinde hasta olabilecek, acil müdahale ve kararların verilmesi gerekli konusunda yaşanacak en küçük konularda
da taşıyıcı firma sorumlu tutulacak, çok yüksek tazminat bedelleri ile karşı karşıya kalabilecektir. İnsanların psikolojisinde Kriz anlarında durumu yönetecek bir insan henüz makine ile yer değişecek durumda değildir.
Uzak Yol Yolcu Uçaklarında Otonom Teknoloji Kullanımı Uluslararası Sivil Havacılık Hukuku ve Sözleşmeleri Bakımından Mümkün mü?
Uluslararası uçuşların düzenlenmesi ve kurallara bağlanması için Birleşmiş Milletler Teşkilatı altında bir alt uzmanlık kuruluşu olarak 1947 yılında kurulan (ICAO-International Civil Aviation Organization) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü hizmet vermektedir. Örgütün resmi internet sitesindeki vizyonu ‘Küresel sivil havacılık sisteminin sürdürülebilir büyümesini sağlamak’ olarak ifade edilmektedir. Ayrıca örgütün misyonu olarak ise yine resmi internet
sitesinde ‘Uluslararası sivil havacılık için Devletlerin küresel forumu olarak hizmet etmek. ICAO, politikalar ve
Standartlar geliştirir, uygunluk denetimleri gerçekleştirir, çalışmalar ve analizler gerçekleştirir, yardım sağlar ve Üye
Devletler ve paydaşlarının işbirliği ile diğer birçok faaliyet aracılığıyla havacılık kapasitesi geliştirir.’ denilmektedir.
ICAO’nun amaçları şöyle sıralanabilir:
Örgütün Amacı:
Sivil havacılığın uluslararası bağlamda ve küresel ölçekte güvenli ve düzenli gelişimini sağlamak,
Uçuş emniyetini geliştirmek,
Uçuş ve havaalanı güvenliğinin sağlanmasına destek olmak,
Hava araçlarının barışsever amaçlar için yapım ve işletimlerini desteklemek,
Daha etkin uluslararası sivil havacılık için havayolları, havaalanları ve hava seyrüsefer tesislerinin gelişimini sağlamak,
Güvenli, düzenli ve ekonomik hava taşımacılığının küresel gereksinimlerini karşılamak,
Haksız rekabetin yol açabileceği israfı önlemek,
Taraf ülkelerin haklarını tam olarak korumak ve ülkelere uluslararası havayolu işletmeciliği konusunda fırsat eşitliği
sağlamak, taraf ülkeler arasında ayrımcılık yapmamak,
Uluslararası sivil havacılığı ilgilendiren tüm konuların gelişimi ve yenilenmesi için çaba göstermek. (www.icao.int)
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Bölgesel Hava Trafik kontrolü için ise bölgesel teşkilatlanmalara gidilmiştir. Mesela ülkemizin de içinde bulunduğu
Avrupa bölgesinde hava seyrüseferi ve emniyeti için Eurocontrol teşkilatı 1960 yılında kurulmuştur. Türkiye ise bu
teşkilata 1989 yılında katılmıştır. (www.eurocontrol.int)
Şu halde üst düzenleyici organ olarak uçuş emniyet ve güvenliğini ilgilendiren her türlü düzenleme ICAO tarafından
onaylanmalıdır. Ancak ICAO ve üretici firmaların şu anda ilgi odağı yolcu uçaklarının pilotsuz veya insansız olması
değildir. Daha çok hava-taksi gibi bir - iki yolcunun taşınmasını içeren ve dron teknolojisinin biraz daha gelişmişi
olan teknolojilerin kullanımı ile insansız hava aracı olarak sınıflandırılan araçlar konusunda çalışmalarını yoğunlaştırmış olarak görünmektedir. (Mackenzie, 2010)
Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), hibrit veya elektrikli hava taksilerinin nasıl onaylanacağına ilişkin önerilen yöntemlerini yayınladı. Ancak gerek ICAO ve gerekse de EASA gibi organizasyonların gündemlerinde
uluslararası yolcu taşımacılığında kullanılan uçakların pilotsuz olarak seyrü seferi gündemde değildir. Bunun bir
sebebi de yukarıda bahsedilen ekonomik sebepler de olabilir. Zira gerek havayolu taşımacı şirketlerinin ve gerekse
de üretici firmaların böyle bir arz ya da talep içinde oldukları görünmüyor.
Henüz yolcu uçaklarını içine alan sözleşme ve düzenlemelerde otonomiden bahseden veya buna yer veren bir düzenleme bulunmamaktadır.
SONUÇ ve TARTIŞMA
Yapay Zeka’nın (AI) bir alt kolu olan Makine Öğrenmesinin Uzak Yol Yolcu Uçaklarında kullanılması ve Otonom
Hava araçlarının kullanılması teknolojik bakımdan en hazırlıklı ve en müsait araç olduğu görülmektedir.
Bu araçların üç boyutlu hareket kabiliyeti olması en baştaki avantajıdır. Ancak bu kadar da değildir; tanıması gerekli
nesneler ve buna vermesi gereken tepkiler de sınırlıdır. Ayrıca yüksek hıza sahip olduklarından tüm bunlara karşı
geliştirilecek tepkilerin süresi de çok hızlı olduğundan bu gibi hallerde yapay zekadan yaralanma fikri kabul görmektedir. (Hao et al. 2018)
Ancak konu yolcu uçağının uzun mesafe seyahatleri olduğunda tek konu uçağın otonom kontrolü olmaktan çıkmaktadır. Personelin ve yolcunun sevk ve idaresi gibi görev ve sorumluluklar ön plana çıkmaktadır. Konunun şimdilik
ekonomik olmadığı da görülmektedir.
Konuya ışık tutması için tüm taşımacılık yol ve yöntemlerinde göz önünde tutulması gereken bir kriter daha vardır:
Bir kiloluk yük (insan da olabilir) taşınırken kaç kiloluk araç kullanılmaktadır. Bu kriterdeki amaç taşıma araçlarının
yüke oranla çok daha ağır olmasını göz önüne sermektir. Mesela bir otomobil 1000–2000-kilogram olabilir. Bir yolcunun ise 80 kilogram olduğu düşünülürse yük ile taşıyıcı platform arasında 15-25 kat fazlalık olduğu görülecektir.
Bu oran güvenlik de dahil tüm önlemler alınmak koşuluyla ne kadar aşağı çekilebilirse o ölçüde enerji tasarrufu
sağlanabilecektir. Bisiklet ve skuter gibi taşıma araçlarının şehir içi ulaşımda tercih edilmesini savunan felsefi görüş
de bu gerçekten beslenmektedir. (Lin & Sovacool., 2018)
Konuya yolcu taşıma verimliliği olarak bakıldığında hava-taksi olarak adlandırılan insansız araçların çok verimli
olduğu ve yukarıda verilen oranların çok daha makul seviyelerde olduğu görülecektir. Tabi bu kadar verimli olmasının yanında taşıma ücretlerinin makul olması için insansız ya da bir diğer deyişle pilotsuz olması ilave avantajlar
sağlayacaktır.
Dikey kalkış yapabilmesi, iniş için çok seçici olmaması ve manevralarını servo motorlarla yapıyor olmasından inşasının da kolay olması teçhizat bakımından ucuz araçlar olmalarını sağlamaktadır. Kısa mesafelerde batarya sorunları
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da yok denecek kadar az yaşanacaktır. Ayrıca elektrikli taşımacılık bakımından yakıt giderleri de hem çevreci hem
de ekonomik seçenektir. (Rajendran & Shulman, 2020)
Bunlar dışında pilotsuz-otonom uçuşlar aynı zamanda insansız uçuş olmayacaktır. İnsanoğlu için dar bir mekanda
10-20 saat arası uzun uçuşlar hem de dar bir mekanda yüzlerce kişi ile beraber yapılan seyahatlerin çekilebilir olması
için de her geçen gün yeni çalışmalar yapılmaktadır. Kabin için eğlence sistemleri ve ikramlar başlıca hususlardır.
Tüm bu ve benzeri hizmetlerin verilmesi ise kabin görevlileri olmadan icra edilmeyecektir. Buna bir de yolcular
arasında çıkabilecek tartışma ve anlaşmazlıklara müdahale, acil sağlık durumları ve acil tahliye gibi hususlar eklendiğinde kabin görevlileri olmadan uzak mesafe uçuşlarının icrası mümkün görünmemektedir.
Ancak uçak üretici firmaların süpersonik (sesten hızlı) ve stratosferde seyahat edebilecek uçaklar konusunda çalıştığı
da duyulmaktadır. Bu gelişmeler olursa bazı kuralların ve gereksinimlerin değişebileceği ancak yine de bu defa da
başkaca işletimsel sebeplerden dolayı Pilotsuz-otonom uçuşların mümkün olamayacağı da düşünülmektedir. Çünkü
pilotların özel ve önemli durumlarda bazı stratejik kararları alabilmesi anlayışla karşılanırken pek çok ülke mevzuatına göre makineler bu kararları alması henüz kabul görmemektedir. (Li & Zang, 2020)
Bir diğer açıdan ise pilotların kabin içinde tüm mürettebat ve yolcular üzerinde yetkili bir otorite durumunda olduğu
ve hukuk sistemlerinin bunu böyle kabul ettiğinin de anlaşılması gerekmektedir. Çeşitli adli vakalarda duruma ilk
müdahale, el koyma ve raporlama görevi pilotlardadır. Acil hallerde yer görevlileri, sağlık hizmetleri, emniyet güçleri
ile ilk temas pilot tarafından kurulmaktadır. Şimdilik bu görevlerin otonom cihazlara verilmesi de mümkün değildir.
Dronlar, hava-taksi, askeri araçlarda otonom hava araçları daha ekonomik, daha güvenli ve daha etkili olabilmektedir.
Ancak uzak mesafe yolcu uçakları için teknolojik bakımdan yeterlilik seviyesi düşünüldüğünde tüm araçlar (karadeniz-hava araçları) içinde kullanımı en uygun olan alan hava araçlarıdır. Ancak konuya işletimsel gereksinimler,
ekonomiklik ve hukuki düzenlemeler perspektifinden bakıldığında ise 15-20 yıl gibi yakın bir vadede Otonom Uzak
Mesafe Yolcu Uçaklarının uygulamada görülmesi mümkün görünmemektedir.
Yapay Zekaya dayalı otonom özellikler taşıyan uzak mesafe yolcu uçakları olmamakla birlikte gelişen teknolojiler
ile uçuş güvenliği ve konforunun artırılması amaçlı kısmen otonom ve seyrüsefere yardımcı uçuş sistemleri kullanılmaktadır.
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YAPAY ZEKAYA DAYALI VE OTONOM ‘UZAK YOL YÜK GEMİLERİ’NİN HİZMETE ALINMASI
İÇİN TEKNOLOJİK, EKONOMİK VE HUKUKİ GEREKSİNİMLERİN ANALİZİ
Hakan YILDIRIM
Antalya Akev Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Antalya / Türkiye
Öz: Teknoloji firmaları uzun süredir otonom kara, deniz ve hava araçları geliştirdiklerini duyurmaktadır. Otonom
kara araçları ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Ancak deniz ve hava araçları ile ilgili gelişmeler daha yavaştır ya
da dışarıdan öyle görülmektedir. Otonom araç ifadesi ile otomatik araçlar aynı anlamda kullanılmamaktadır. Otonom
araçlar yapay zekanın getirdiği kabiliyetlerden yararlanmaktadır. Bu yolla kural ve prosedürleri önceden tanımlanmış
olan araçlar otomatik olarak adlandırılmaktadır. Otomatik araçlarda tanımlamaların dışına çıkma veya makine öğrenmesi gibi yollarla belirlenen kural ve prosedürleri öğrenme söz konusu değildir. Oysa otonom araçların makine
öğrenmesi gibi bir kabiliyete dayalı olarak ortaya çıkan ve önceden tanımlanmamış durumlar karşısında karar verme
gibi bir kabiliyeti vardır. Otonom kara araçları uzun yıllardır araştırma ve geliştirme sürdürülmektedir. Buna rağmen
sürücü desteği alınmaktadır. Ayrıca mevzuat yönünden problemler olduğu da bilinmektedir. Ancak bazı lokal uygulamalara izin verilmiş ve henüz ticari hale gelmemiştir. Durum bu iken deniz araçlarının otonom hale getirilmesi de
mutlaka belirli bir süre gerektirecektir. Ancak bu süreyi anlamak için otonom deniz ulaşımı için hangi teknolojik,
ekonomik ve hukuki koşulların oluşması gerektiğinin araştırılması gerekmektedir. Bu yazıda konu bu üç açıdan ele
alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Otomatik Araçlar, Otonom Deniz Araçları, Yapay Zeka (YZ), Derin Öğrenme, Makine Öğrenmesi
GİRİŞ
Otonom ve otomatik sistemler aynı şey değildir. Otomatik sistemlerin bir operatörü vardır ve önceden programlayarak veya belirli bir yanıtı veya sıralamayı gerçekleştiren tekrarlayan, kendi kendini düzenleyen süreçleri belirleyerek
sistemi otomatikleştirir. Otomatikleştirilmiş sürece ne zaman açılıp kapanacağını, nereye gitmesi beklendiğini ve tam
olarak ne yapması gerektiğini programatik ifadelerle kodlar. Bundan sonra hangi durum ortaya çıkarsa çıksın tanımlanmış sınırlarının dışında hiçbir şey yapmaz ve yapamaz. Otomasyon süreci önceden belirlenmiş çevreler içinde
kalırsa bu bir sorun da teşkil etmez.
Herhangi bir nedenden dolayı otomatikleştirilmiş işlem önceden ayarlanmış çevrelerin dışına çıkarsa en bilinen tepki
sistemin kendini kapatması ya da kilitlemesi olabilir. Otomatik sistemler genellikle uygulamaya özel bir yazılımdır.
Genellikle, başka bir donanımda veya uygulamada çalışması beklenemez.
Otonom cihazlarda ise Yapay Zekanın (AI-Artificial Intelligence) bir alt alanı olan makine öğrenmesi ile önceden
tanımlanmış konuların dışında olaylarla karşılaşması halinde kendi özgün kararını geliştirmesi söz konusudur.
Kara araçlarında bu teknolojinin geliştirilmesi için çok uzun yıllara dayalı çalışmalar yapılmıştır. Ancak yine de bazı
temel teknolojilerin gelişmesi beklenmiştir. Bunlardan bazıları Küresel Konul Sistemi (GPS- Global Position System), Kablosuz İletişim Teknolojileri, Görüntü İşleme ve Analiz Teknolojileri, İleri Sensörler ve tabi ki Yapay Zeka
teknolojileridir.
Bir bal peteği gibi gelişen bu teknolojiler eksik parçaları bir bir tamamlamış ve kara araçlarının otonomi kazanması
konusunda yardımcı olmuştur. Ancak yine de gelişim sürecinde çoğu kez bir sürücünün araç içinde yer alıyor olması
süreç yönetimini ve Ar-Ge çalışmalarını kolaylaştırmıştır. Ayrıca bir sürücü desteği ile yapılan işler otonomi olarak
görülmemekte ancak geçiş sürecinin bir parçası olabilmektedir.
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Deniz araçları için ise durum çok daha fazla bileşene bağlıdır. Mesela bir şehir ortamında çalışan kablosuz iletişim
ile deniz ortamındaki çok farklıdır. Ayrıca konum servisleri için de durum böyledir.
Bir diğer açıdan ise ihtiyaçların önceliğine bakmak gerekiyor. Kara araçlarında her yıl binlerce kişi sürücü kusurları
nedeniyle hayatını kaybetmekte ve kara araçlarını kullanmak toplamda insanoğlunun ciddi zamanının trafikte boşa
geçmesi olarak değerlendirilmektedir. Ancak deniz araçlarında aynı şartlardan bahsetmek mümkün değildir.
Otomatik deniz araçları şu an mevcuttur. Mesela bazı Ro-Ro gemilerinin bir şehrin bir kanalın, körfezin ya da boğazın
iki yanı arasında otomatik kaptan ile taşıma yaptığı durumlar görülmektedir. Buradaki durum otonomi olarak adlandırmak mümkün değildir. (Ghaderi, 2018)
Ancak otonom deniz araçları da mevcuttur. Mesela bazı otonom deniz cihazlarının zararlı canlılarla müsade ettiği,
bazılarının ise deniz kirliliği ile müsade ettiği de görülmektedir. Tüm bunlar konu bir yük gemisi olduğunda ve bir
ülkenin kendi sınırlarının çok dışına çıktığında farklı düzenlemeler ve sorumluluklar ortaya çıkmaktadır. Bu türlü
teknolojilerin uzak yol yük gemilerinde kullanıldığında ekonomik getiri sağlayıp sağlamayacağı da hangi vadede
kullanıma girebileceği konusunda önemli bir veri sağlamaktadır.
KAVRAMSAL ARKA PLAN
Otonom gemilerin dolaşıma girmesi için aşılması gereken temel konular vardır. Bunlardan ilki gelinen noktada teknolojik gelişmelerin böyle bir seyrüseferi emniyet ile icra etmek için yeterli olup olmadığıdır. Diğer taraftan günümüzde bu gelişmelerden yararlanmak ekonomik olup olmadığı da araştırılmalıdır. Zira ekonomik olmayan bir teknolojiyi kim neden kullansın? Ayrıca denizlerde seyrü seferi düzenleyen milletlerarası ve iç hukuklarından kaynaklı
düzenlemeler bu türlü otonom deniz araçları konusunda yeterli midir? Bu konulara cevap verilmeden konu ile ilgili
yapılacak tahminler spekülatif olacaktır.
Uzak Yol Yük Gemilerinde Otonom Teknoloji Kullanımı için Teknolojik Seviye Yeterli mi?
Mevcut uygulamalarda bir ülkenin iç sularında mürettebatsız olarak seyahat eden gemiler görülmektedir. Ayrıca
deniz temizlemek için kullanılan insansız ve otonom gemiler de vardır ve hizmet vermeye devam etmektedir. Bunların yanında savaş için üretilen insansız deniz araçları da mevcuttur. Konunun anlaşılması için otonom araçların ne
olduğuna biraz daha yakın bakmak gereklidir. Bir diğer açıdan da otomatik, insansız uzaktan kumanda edilen araçlarla otonom araçların farklarını anlamak gerekmektedir. (Lavender, 2017)
Otonom araçlar belli başlı olarak şu alt bileşenlerden oluşmaktadır:
a) Lokalizasyon (Localization): Günümüzün gelişmiş Küresel Konul Sistemi (GPS- Global Position System) sistemleri ve navigasyon yazılımları çok küçük yanılsamalarla konum tespiti yapabilmektedir. Gemilerin kullandığı
haritalar açısından çoğunun vektörel olmadığı düşünülebilir. Ancak gemilerle uluslararası sularda iletişimin temel
aracı uydu (Inmarsat) olduğu ve gemilerin uluslararası sulardaki seyahatinin belirli güzergahlardan yapıldığı da göz
önünde tutulursa gemilerin lokalizasyonunun oldukça iyi ve kaliteli olacağı anlaşılabilir. (Ilchev, 2018)
b) Algı (Perception): Algılama modülü, ham sensör verilerini analiz eder ve tarafından kullanılacak bir çevre anlayışı çıkarır. Bu süreç, insanın görsel bilişine benzer. Algılama modülü tipik olarak nesneyi ; boş alan, şerit, araç,
yaya, yol hasarı vb. tespiti ve takibi, 3 boyutlu olarak diğerleri arasından algılar. Son gelişen algılama teknolojileri
iki kategoriye ayrılabilir. Bunlar:
1-Bilgisayarla görme temelli olanlar.
2-Makine öğrenimi temelli olanlar.
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Bilgisayarla görme genel olarak görsel algı problemlerini şu şekilde ele alır: Bunları açık projektif geometri modelleri
ile formüle etmek ve optimizasyon yaklaşımlarını kullanarak en iyi çözümü bulmaya dayanır. Bunun için örneğin,
yatay ve dikey koordinatlarında birden fazla ufuk noktası bir parabol ve bir sırasıyla kuartik fonksiyon (QF-Quartik
Function) kullanır.
Makine öğrenimine dayalı teknolojilerde ise veriye dayalı sınıflandırma ve / veya regresyon kullanarak belirli bir
algılama problemine en iyi çözümü öğrenir. Bu iş için en elverişli teknoloji olarak Evrişimsel Sinir Ağları (CNNConvolutional Neural Network) gibi modeller geniş kabul görmüştür.
Bu türlü öğrenmelerde sistemin eğitimi büyük önem taşımaktadır. Kara araçları için yirmi yıldan fazladır eğitilmektedir. Ancak deniz araçları için bu türlü bir eğitim son derece yenidir ve güvenli bir hal alması da yine yıllar alacaktır.
(Nascimento, 2020)
c) Tahmin (Prediction):Tahmin modülü, diğerlerinin hareket modellerini analiz eder. Mevcut tahmin yaklaşımları
iki ana kategoriye ayrılabilir. Bunlar:
1-Model tabanlı ve veriye dayalı.
2-Eski kinematiğini ilerleterek gelecek hareketini hesaplar zamana göre durum (konum, hız ve ivme),temelde yatan
fiziksel sistem kinematiği ve dinamikleri.
Yapay Zeka alanındaki son gelişmeler ve Yüksek Performanslı Hesaplama (HPC-High Performance Calculation),
birçok veriye dayalı teknik, örneğin Gizli Markov Modelleri (HMM-Hidden Markov Modeli), Bayes Ağları (BNBayesian Networks) ve Gauss Süreci (GP-Gauss Process) regresyonu, tahmin etme süreçleri için kullanılmıştır. Son
yıllarda, araştırmacılar çevreyi modelledi Ters Pekiştirmeli Öğrenmeyi (IRL -Inverse Reinforcement Learning) kullanarak örneğin, yaya yollarını tahmin etmek için bir ters optimal kontrol yöntemi kullanılmıştır.
Ancak bir önceki durumda olduğu gibi burada da sistemin eğitilmesi gerekmektedir ve bunun için de uzun denemelere ihtiyaç duyulduğu açıktır.
d) Planlama (Planning): Planlama modülü, algılama, yerelleştirme ve haritalamaya dayalı olası güvenli navigasyon
rotalarını belirler, yanı sıra tahmin bilgilerini de kullanır. Planlama görevleri esas olarak yol, manevra ve yörünge
olarak sınıflandırılabilir. Yol çarpışmadan hedefine ulaşmak için takip edilir. Planlama otonom gemiler için kara
araçlarına oranla daha da kolay olabilir. Zira kara araçlarına nazaran daha sınırlı rotaların olduğu söylenebilir.
e) Kontrol (Control): Kontrol modülü motora uygun komutlar göndererek hız ayarlaması yapar. Kontrolör parametreleri şu şekilde tahmin edilebilir: İdeal hız ile arasındaki bir hata fonksiyonunu (sapmayı) en aza indirgemek ve
gözlemlenen durumlar. En yaygın kullanılan yaklaşımlar Bu tür hata işlevini en aza indirmek için Orantılı-İntegral
Türev (PID-Proportional Integral Derivative) kontrolü, Doğrusal-Karesel Düzenleyici (LQR-Linear Quadratic Gaussian) kontrolü ve Model Öngörülü Kontrol (MPC-Model Predictive Control). Orantılı-İntegral Türev denetleyicisi,
bir kontrol döngüsü geri bildirim mekanizmasıdır, orantılı, integral ve türev terimleri kullanan hata işlevini en aza
indirir. Sistemlerin eğitilmesi ile birlikte bu kontrol işleminin en kolay adapte edilecek kısmı olduğu söylenebilir.
Ayrıca elektrikli ve servi motorların kullanıma girmesiyle birlikte bu işlem daha da kolaylaşacaktır. (Bechtel et.al,
2018)

405

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
Uzak Yol Yük Gemilerinde Otonom Teknoloji Kullanımı Ekonomik mi?
Gemilerin ana yakıtı hali hazırda fosil yakıtlardır ve bunun da başlıcası mazottur. Mevcut motor teknolojileri de
mazot temelli olarak geliştirilmiştir. Ancak bir yandan elektrikli gemiler konusunda çalışmalar sürmekte ve önemli
bir yol da alınmıştır.
Elektrikli motorların kullanılması halinde gemilerin üst yüzeylerinin gün ışığından elektrik üretebilecek araçlarla
kaplanması düşünülmektedir. Bu kadar da değil gemilerin göçtüğü güzergahtaki hakim rüzgarlardan da faydalanması
mümkündür.
Rüzgar ve güneşten yararlanarak elektrik elde etme teknolojileri son 20 yıl içinde çok ileri bir boyuta gelmiştir. Ancak
bu büyüklükte depolama gücü olan pil teknolojisi yeni yeni gelişmektedir. Bu yolla elde edilecek elektrik enerjisinin
hem çok daha ucuz ve hem de çok daha temiz ve yenilenebilir olduğu da açıkça bellidir.
Elektrik motorlarının aynı zamanda servo motor olarak kullanılabilme özelliğinden kaynaklı olarak manevra gücünü
de olumlu yönde etkileyeceği de beklenmektedir.
Bu teknolojinin yaygınlaşmasının ardından taşıyıcı firmaların yakıt ve operasyonel maliyetlerin içinde personel masraflarının oransal olarak payının artması hususunda konuyu yeniden ele alacakları düşünülebilir.
Yük gemilerinin günümüzde sahip olduğu personel miktarı oldukça azdır. Geçmişte 40-50 personel ile yapılan iş ve
yükümlülükler günümüzde hangi boyutta olursa olsun 10-20 arasındadır. Bu konu her bir personel için gerekli acil
durum ekipmanından hareketle IMO (Uluslararası Denizcilik Organizasyonu) tarafından sıkı regülasyonlarla takip
edilmektedir. (Rodhset, 2017)
Bugün için yüzde 5-10 olan orantı gelecekte yüzde 15-30 boyutlarına varabilecek ve bu da insansız ve otonom gemiler konusundaki yönelimi artıracaktır.
Otonom yük gemilerinin hassas kargo taşımaları durumunda ise bu kargonun günlük ve hatta bazen saatlik kontrolü
de gerekmektedir. Oysa gemilerin taşıdığı konteyner sayısı on binler mertebesindedir. Her kargonun ya da en azından
bu türlü kargonun on-line (çevrimiçi) yani sürekli ve canlı kontrolü gerekir. Bu ise gemi ile komuta kontrol merkezi
arasında sürekli be geniş bantlı bir iletişim gerekmesi anlamına gelecektir.
Oysa bir yerleşim yerine yakın değil açık deniz ve okyanuslarda seyahat halinde ise bu durumda tek seçenek uydu
bağlantısıdır. Ancak pek çok durumda bu bağlantı da yetmeyecek yedek bağlantılara da ihtiyaç duyulacaktır. Bugün
için uydu aracılığıyla bu iletişimin yapılması korkunç denilebilecek maliyetlere sebep olacaktır. Dahası bir an için
mevcut yük taşıyan gemilerin yüzde 10 seviyesindeki bölümü bile bu şekilde geniş bant uydu iletişimi kullanmaya
kalkarsa bu ihtiyacı karşılayabilecek bir iletişim altyapısı bile bulunmamaktadır.
Diğer yandan otonom yük gemilerinde soğuk zinciri gerektiren yükler gibi sıkı gözetim gerektiren kargonun uzaktan
izlenerek sorunu tespit edilse de bu defa da soruna kimin müdahale edeceği bir sorundur. Ayrıca yangın ya da motor
arızası gibi hususlar da aynı şekilde tespit edilmesi durumunda nasıl müdahale edileceği hususları henüz üzerinde
çalışılması gereken konulardır.
Mesela 24 Mart 2021 tarihinde ‘Evergreen’ isimli kargo-konteyner gemisi Süveyş kanalı geçişi sırasında meteorolojik şartlar sebebiyle karaya oturmuştur. Geminin kurtarılması bir hafta sürmüş ve kurtarılmayı beklediği her gün
dünya ekonomisine milyarlarca dolar zarar vermiştir. Bu durumun ve benzerlerinin otonom bir yük gemisinin başına
da gelebilir. Burada olduğu gibi kurtarma operasyonuna dışarıdan ve içeriden müdahaleyi gemi kaptanın müdahalesinde saatler bile çok önemliyken otonom bir geminin kriz müdahalesi yapamayacağı için gecikilen her saatte ortaya
çıkabilecek zararın boyutu da milyarlarca dolar seviyesinde olabilir. (Suez Canal, 2021)
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Uzak Yol Yük Gemilerinde Otonom Teknoloji Kullanimi Deniz Hukuku Bakımından Mümkün mü?
Denizde çatma ve çatışmayı önleme konusundaki uluslararası sözleşmeler bugün için otonom araçların sorumluluğunu tanımamaktadır. Ayrıca halen bazı manevraların otonom gemilerle nasıl yapılacağı yani bir bakıma sorumluluğun kime verileceği belli değildir. Özellikle dar geçit ve kanallarla yoğun trafikte seyrü seferin bir kaptan ile yapılması bir süre daha yürürlükte kalacak bir husustur.
Birleşmiş Milletler teşkilatının bir alt organizasyonu olan Uluslararası Deniz Organizasyonu (IMO-International Maritime Organization) belli başlı Denizlerde Güvenlik önlemleri (SOLAS-The International Convention for the Safety
of Life at Sea), Denizlerde Kirlilikle Mücadele (MARPOL-The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) Deniz adamlarının güvenliği (The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) gibi anlaşmaların yapılmasını, uygulanmasını ve güncellenmesini takip etmiştir. (Blanco & Bazan, 2004)
Denizlerde trafiğin kontrolü ve çatma ve çatışmanın önlenmesi için 1972 yılında Uluslararası bir anlaşmayı yürürlüğe
koymuştur: Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesi (COLREG-Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea)
Ülkemizde ise 15.07.1977 yılında buna uygun olarak hazırlanan sözleşme yürürlüğe girmiştir. Tüzüğün bazı ana
başlıkları ve genel kuralları şöyledir:
Gemilerin durumlarını belirten hangi işaretleri göstereceklerini,
● Gemilerin hangi uyarı ve durum belirtir işaretleri vereceklerini ve
● Gemilerin bir çatışma söz konusu olabilecek durumlarda nasıl sakınma manevrası yapacaklarını belirtmektedir.
Denizde çatışmayı önleme kurallarına uyum:
● Açık denizlerde,
● Açık denizlerle bağlantılı olan sularda,
● Açık deniz teknelerinin seyredebileceği sularda seyir yapan tüm tekneler için zorunludur.
Ülkelerin kendi iç sularında veya yüzer araçlar ile ilgili koyduğu özel kurallar, mümkün olduğunca bu uluslararası
kurallara aykırı olamaz.
Gemilerde kara araçlarından farklı olarak fren sistemi bulunmamakta bunun yerine ‘tam yol geri’ olarak adlandırılan
yöntemle motorların bütün gücü ile ters yönde çalışması ile bu fren yapılmaya çalışılmaktadır. Genel kabul olarak
gemilerin böyle durumlarda boyunun yedi misli bir mesafede ancak durabileceği bilinmektedir. Duruma göre manevra yapmak bazen çapa bırakmak gibi yöntemlerden de faydalanabilmektedir.
Ancak her durumda meteorolojik şartlardan ya da diğer deniz araçlarından kaynaklı olarak meydana gelebilecek
çatma ve çatışmalarda meydana gelebilecek olumsuzlukların çözümü için tek başına COLREG gibi uluslararası sözleşmeler yeterli değildir. COLREG çatma ve çatışmanın olmaması içindir. Ancak bu risk gerçekleştiğinde ise konunun çözümü için kazanın ya da riskin yaşandığı iç su, kanal, boğaz gibi yerlerin ait olduğu ülkenin iç hukukun da
devreye girmesi gerektiği bellidir. Ancak bu durumda otonom bir geminin nasıl sorumlu tutulabileceği konusu net
değildir ve tam tersine pek çok boşluklar bulunmaktadır. (He et. al, 2017)
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Sorun bu kadar da değildir. Aynı hukuki boşlukların yük gemilerinin yükleme ve boşaltmaları sırasında da meydana
gelebileceği bellidir. Gemilerin batma ya da alabora olmaları açısından en riskli hallerinden birisi de yükleme ve
boşaltma halleridir. Bu işlemlerde batmaya kadar gidebilecek durumların yaşanması muhtemeldir ve bu problemler
karşısında da otonom kumanda altındaki gemiler bakımından sorumluluk paylaşımı konusu bir hayli sorunludur.
Uluslararası sularda seyrüseferde bulunan gemilerin terör, narkotik gibi şüphe ya da ithamlarda bulunması durumunda bir başka deyişle silah ya da uyuşturucu gibi yüklerinin olduğu düşünüldüğü durumlarda ise bu geminin nasıl
durdurulacağı veya da nasıl kontrol edileceği de sorunlu alanlardan birisidir. Gemiyi şüphe üzerine durduran gücün
bir devlet otoritesi değil de bu kılığa girmiş korsanlar olabileceği, ancak bu durumda otonom bir geminin bunu değerlendirmek için de yetersiz kalacağı düşünülmektedir. (Bknz. www.unodc.org)
Gemi-Yük taşımacılığında deniz hukuku bakımından bir önemli tarafı da yük ve geminin ayrı firmaların olması durumudur. Yani taşımacılık bir sözleşme ile yükü olan firma ile gemisi olan firma arasında yapılmaktadır. Yükün
yüklenmesi ve boşaltılması esnasındaki her türlü gecikme bu ikiliyi karşı karşıya getirmekte ve sözleşme ile tanınan
sürelerin aşılması halinde astarya (demuraj) süreleri başlar ve ağır bedeller tazminat olarak ortaya çıkmaktadır. Haklı
sebepler olarak görülen grev-lokavt-ağır hastalık ve salgın-terör/savaş gibi hallerde tüm müzakerelerin bir kaptan(insan) ile yürütülmesi gerektiği açıktır. Kimi durumlarda kaptan problemi inisiyatif kullanarak aşmakta iken aynı durumda otonom bir gemi inisiyatif alamayacaktır. (Fazi & Roodbergen, 2018)
Geminin kendi kontrolünün dışında sebeplerle, mesela meteorolojik ve diğer doğa olayları veya başka bir deniz aracı
tarafından başına gelebilecek çatışma ya da gemi içi teknik sebeplerle veya da dışarıdan korsan gibi müdahalelerle
yangın çıkması ya da üçüncü taraflara zarar vermesi durumunda da gerek olayların kriz yönetimi gerekse de hukuki
sorumluluğun bir makineye yüklenemeyeceği ve bu türlü sebeplerle ülkelerin kendi iç sularında başka devlet bayrağını taşıyan otonom yük taşıyıcı gemilere en azından yakın bir vadede yürürlüğe girmesi mümkün görünmemektedir.
Hukuki boşluğun ortadan kalkması bir bakıma da tek tek bütün ülkelerin en azından uluslararası deniz taşımacılığında
söz sahibi ülkelerin bir sözleşme etrafında birleşmesi ile mümkündür. Ayrıca bu sözleşmelerin ülkelerin iç hukukunda da onaylanarak yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Oysa ki bu bile geçmiş sözleşme pratiklerinden yıllar süren
süreç olduğu bilinmektedir. Ayrıca yukarıda bahsi geçen tereddütler giderilmeden her ülkenin bunu imzalaması da
beklenemez.
SONUÇ ve TARTIŞMA
Otonom deniz araçlarının uzak yollara yük taşıyabilmesi için teknoloji oldukça gelişmiş olsa bile bunun uygulamaya
girmesi için henüz çok erken olduğu görülmektedir. Öncelikle ekonomik katkısının büyük olmadığı anlaşılmakta
ancak yüzde 5-10 arasın bir katkı sağlayabileceği anlaşılmaktadır ki bu yeterince teşvik sağlanamamaktadır. Ayrıca
ortaya çıkacak sorunlarda kimin bu sorumluluğu üstleneceği net olmayıp bu konu farklı ülkelerin farklı hukuk sistemleri açısından sorun teşkil edecektir.
Teknolojinin yeterli hale gelmesi için ise mesela kesintisiz ve geniş bantlı bir iletişim için gerekli bağlantının da
oldukça pahalı olacağı düşünülmektedir. Bir diğer açıdan muhtemel teknik sorunların giderilmesi için mürettebatın
sıfıra indirilemeyeceği de ortaya çıkan görüşler arasındadır. Ayrıca kalabalık deniz trafiğinin olduğu yerlerde, yanaşmalarda yük alma boşaltmalarda bir kaptanın yerini alması da henüz mevzuat ve teknoloji bakımından yeterli değildir.
Öte yandan elektrikli deniz taşımasının yaygınlaşması halinde muhtemel yakıt masrafları çok düşecektir ve personel
maliyeti önemli bir orana gelecektir. Bu durumda insansız ve otonom yük taşıyan gemiler ekonomik hale gelecektir.
(Djagarov et al., 2019)
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Yine bununla birlikte bu teknoloji ile manevra gücü de yükselecektir. Yanaşma, yükleme ve boşaltma teknolojileri
de geleceğinden bir kaptana duyulan ihtiyaç da azalacaktır.
Denizde çatışmayı önleme tüzüğü gibi düzenlemelerin Otonom Deniz araçları ile ilgili hususlara yer vermesi ile
birlikte hukuki sorunlar da ortadan kalkacaktır.
Pek çok alanda olduğu gibi Uzak Yol Yük Taşımacılığında da Otonom Deniz Araçlarının gelişeceği ve nihayet uygulamaya gireceğini söylemek yanlış olmaz. Ancak 5-10 yıl gibi kısa bir vadede bunun ilk versiyonlarının bile görülemeyeceği açıktır. İlk uygulamalar kendi iç sularında ülke mevzuatını düzenleyen ülkelerde görülecektir. Tabi bu
ülkelerin otonom gemi üretme konusunda yetkinliğinin olması gerektiği de bellidir.
Şimdilik gemi taşımacılığında gelişen teknolojilerden ilk olarak iç sularda ve otonom yerine otomatik olarak adlandırılabilecek usulle kullanılabileceği görülmektedir. Yapay zeka ve diğer gelişen teknolojilerden ise seyir esnasında
kaptan ve diğer gemi adamlarına yardımcı olabileceğini düşünmek daha akılcı bir ifadedir. Ayrıca yine iç sularda
deniz temizliği yapma ya da zararlı canlılarla mücadele gibi konularda da yapay zekadan ve bunun türevi teknolojilerden yararlanabileceği görülmektedir.
Yapay Zeka’nın (AI) bir alt kolu olan Makine Öğrenmesinin Uzak Yol Yük Gemilerinde kullanılması Otonom olmaları için önemli bir husustur. Makine öğrenmesinde ise sistemlerin eğitilmesi gerekmekte bunun ise mutlaka belirli
bir oranda örneğe ve uygulama pratiğine dayandığı açıktır. Sonuç olarak bu uygulama pratiği ise mutlaka ciddi bir
deneme süreci gerektirecektir.
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ÖNCEDEN EĞİTİLMİŞ VGG16 DERİN EVRİŞİMLİ SİNİR AĞI KULLANARAK COVID-19
SINIFLANDIRMASI
Ahmet SAYGILI
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
Tekirdağ / Türkiye
Öz: 2020 yılı mart ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen ve korona virüs ailesinden
bir tür olan COVID-19 virüsü tüm dünyayı etkisine almış ciddi rahatsızlıklara hatta ölümlere yol açabilen bir virüstür.
Bu virüsün erken tanı ve tedavisi için tüm dünya seferberlik halinde çalışmaktadır. COVID-19 hastalığının erken tanı
ve tedavisinde radyolojik görüntülemelerin kullanılması hem hızlı hem de maliyeti düşük bir yöntemdir. Bu nedenle
radyolojik görüntülemeler üzerinden COVID-19 tanısı koymaya çalışan çok sayıda çalışma gerçekleştirilmektedir.
Bizim gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada da VGG16 derin evrişimli sinir ağları ile COVID-19 sınıflandırması yapılmaktadır. VGG16 1000 farklı sınıfa ait 14 milyon görüntü kullanılarak haftalarca eğitilmiş evrişimli bir sinir ağı
modelidir. Çalışmamızda da bu önceden eğitilmiş derin sinir ağı modelinin veri artırımı uygulanmış ve uygulanmamış modellerine göre bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri yardımıyla COVID-19 verilerinin hasta ve sağlıklı olarak sınıflandırılması işlemi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçların performans değerlendirilmesinde doğruluk,
duyarlılık, özgüllük, negatif tahmin değeri ve pozitif tahmin değeri olmak üzere beş farklı metrik kullanılmıştır. Veri
artırımı yapılmış versiyon ile elde edilen performans yüzdeleri sırasıyla 90.34, 88.83, 91.87, 88.98, 91.76’dır. Veri
artırımı yapılmadan elde edilen sonuçlar ise 96.51, 93.88, 99.19, 94.09, 99.16’dır. Elde edilen sonuçlar ışığında mevcut sistemin sağlık çalışanlarına, erken tanı ve tedaviye destek olabilecek nitelikte olduğunu söylemek mümkündür.
Gelecekte mevcut çalışmanın farklı derin öğrenme mimarileri ile karşılaştırılmalı olarak gerçeklenmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Derin Öğrenme, VGG16, Görüntü İşleme, Evrişimli Sinir Ağları
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Tıbbi görüntülerin analizinde ve sınıflandırılmasında bilgisayar destekli sistemlerin son yıllarda sıklıkla kullanıldığı
görülmektedir. Elde edilen başarılı sonuçlar hem tıp uzmanlarına kararlarında destek olabilecek nitelikte olmakta
hem de erken tanı ve tedaviyi mümkün kılmaktadır. COVID-19 bilgisayar temelli çalışmaların üzerinde yoğun olarak
çalışıldığı bir alandır (Amyar, Modzelewski, Li, & Ruan, 2020; Gozes et al., 2020; He et al., 2020; Hu et al., 2020;
Pham, Xu, & Prince, 2000). Bilindiği üzere COVID-19 2019 yılının aralık ayından bu yana tüm dünyayı etkisi altına
almıştır. Ve hala COVID-19 kaynaklı her gün binlerce yeni vaka ve yüzlerce ölüm olmaktadır. COVID-19 ‘un tanısında bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerine başvurulmaktadır (Bao, Liu, Zhang, Li, & Liu, 2020). COVID-19
virüsü akciğerler üzerinde buzlu cam görüntüsü, timsah sırtı benzeri yapılar gibi çeşitli anomalilere sebep olabilmektedir (Li et al., 2020). Bilgisayar temelli çalışmalarda bu anomalileri tespit ederek otomatik bir şekilde sınıflandırma
ve bölütleme yapmayı hedeflemektedir. Son yıllarda tıbbi görüntüler üzerinde en yoğun kullanılan öğrenme yaklaşımları derin öğrenme yaklaşımlarıdır (Shen, Wu, & Suk, 2017). Elde edilen yüksek başarı oranları ve çok yüksek
boyutta verilerle çalışabilme özelliği sayesinde çok sık tercih edilmektedir. Derin öğrenme yaklaşımları ile eğitilmiş
ağların farklı problemler için kullanımı da oldukça popülerdir. Özellikle ImageNet veri tabanı ile eğitilmiş ağlar çok
sık kullanılmaktadır. ImageNet görüntü veri seti bir milyonun üzerinde görüntünün ve 1000 farklı sınıfın olduğu çok
büyük bir veri setidir (Deng et al., 2009). Gerçekleştirilen bu çalışmada da ImageNet veri seti ile eğitilmiş bir evrişimli sinir ağı modeli olan VGG16 kullanılarak COVID-19 verileri sınıflandırılmıştır.
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AMAÇ
Çalışmanın temel amacı COVID-19 virüsünün BT görüntüleri üzerinden bilgisayar temelli yaklaşımlarla tespit edilerek tıp uzmanlarının işlerini kolaylaştıracak, alacakları kararlarda destek olabilecek nitelikte bir sistem geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda ön eğitimli evrişimli sinir ağı modeli olan VGG16 kullanılarak
COVID-19 BT görüntüleri sağlıklı ve hastalıklı olmak üzere otomatik bir şekilde sınıflandırılmaktadır. Tıp uzmanları
da Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) testi sonuçlarına destek olması için çoğu zaman hastalardan BT görüntülemesi istemektedir (Fang et al., 2020). BT görüntüleri üzerinde COVID-19’un sebep olduğu çok sayıda anomali bulunmaktadır. Bu anomalilerin ileri seviye ulaşması sonucunda hastalar nefes darlığı çekmekte hatta entübe edilmektedirler (Vaira, Salzano, Deiana, & De Riu, 2020). Hastalığın ilerleyişine dur demenin en etkin yolu erken tanı ve
tedavidir. Bu çalışmada erken tanı ve tedaviye destek sağlamayı amaçlamaktadır.
KAPSAM
Gerçekleştirilen bu çalışmada BT görüntülerinden oluşan bir veri seti kullanılmıştır (Soares, Angelov, Biaso, Higa
Froes, & Kanda Abe, 2020). (Soares et al., 2020) ‘un yaptıkları çalışmada oluşturulan bu veri seti COVID-19 (+)
olan 1252 CT taraması ve COVID-19 (-) olan 1230 CT taraması içeren, halka açık bir COVID-19 CT tarama veri
kümesinden ibarettir. Veri seti Sao Paulo, Brezilya’da bulunan hastalardan toplanmıştır. Veri setinde yer alan BT
görüntüleri 32’si erkek 28’i kadın olmak üzere toplam 60 kişiye aittir (Soares et al., 2020).

A) COVID-19 (+)

B) COVID-19 (-)

Şekil 1. Veri seti örnek görüntüleri
Çalışma MATLAB platformunda gerçekleştirilmiştir. Görüntü işleme ile ilgili birçok çalışmada tercih edilen MATLAB platformu derin öğrenme yöntemleri ile ilgili sunduğu olanaklar sebebiyle de çok sık tercih edilmektedir.
YÖNTEM
Gerçekleştirilen bu çalışmada ön eğitimli evrişimli sinir ağı modeli olan VGG16 kullanılmıştır. ImageNet veri tabanı
ile eğitilmiş olan bu model 1000’den fazla sınıfa ve 1 milyondan fazla görüntüye sahiptir (Deng et al., 2009). VGG16
modeli iki farklı şekilde uygulanmıştır. Bunlardan ilki veri artırımı uygulaması bir diğeri ise veri artırımı uygulanmamış versiyonudur. Veri artırımı uygulanmış modelde [-20 20] aralığında yatay ve dikey çevirme işlemi uygulanarak veri artırımı yapılmıştır. Ayrıca sağ-sol yönde rastgele yansıma özelliği de aktive edilmiştir. MiniBatchSize değeri 10, maksimumum epok sayısı 2 ve başlangıç öğrenme oranı da 1e-4 olarak belirlenmiştir. Veri setinin %80’i
eğitim %20’si doğrulama için kullanılmıştır. VGG16’da giriş görüntüsü boyutları 224×224, derinliği ve parametre
sayısı 138 milyondur. Çalışmamızda elde edilen sonuçları değerlendirmek için aşağıda görülen metrikler kullanılmıştır. Formüllerde görülen TP, TN, FP ve FN sırasıyla doğru pozitif, doğru negatif, yanlış pozitif, yanlış negatif
anlamlarına gelmektedir.
(1)
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(2)
(3)
(4)
(5)
BULGULAR
Çalışmamızda veri artırımının uygulandığı ve uygulanmadığı durumda elde edilen eğitim ve doğrulama grafikleri
Şekil 2 ve 3’te görülmektedir. Şekillerden yönteme dair çok sayıda bilgi görülmektedir.

Şekil 2. VGG 16 eğitim işlemi (veri artırımlı)
Şekil 2 ve 3 incelendiğinde toplam iterasyon sayısının 346, toplam epok sayısının ise 2 olduğu görülmektedir. Yine
şekillerden VGG16 yönteminin en büyük dezavantajı olan uzun gerçekleme süresini görmek mümkündür. Eğitim
işleminin yaklaşık olarak 337 dakika sürdüğü anlaşılmaktadır.
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Şekil 3. VGG 16 eğitim işlemi (veri artırımsız)
Elde edilen sonuçlara dair beş farklı metrik değeri Tablo 1’de görülmektedir. Tablodan veri artırımın yapılmadığı
durumda diğer durumdan daha yüksek bir performans elde edildiği görülmektedir. Elde edilen en yüksek doğruluk
oranı veri artırımsız modelde elde edilmiş olan %96.51’dir.
Tablo 1. VGG16 evrişimli sinir ağı performans değerleri
1.200

1.201 Doğruluk 1.202 Duyarlılık 1.203 Özgüllük 1.204 Negatif
1.205 Pozitif
Tahmin Değeri Tahmin
(%)
(%)
(%)
(%)
Değeri (%)

1.206 VGG16

1.208 90.34

1.209 88.83

1.210 91.87

1.211 88.98

1.212 91.76

1.215 96.51

1.216 93.88

1.217 99.19

1.218 94.09

1.219 99.16

1.207 Veri
artırımlı
1.213 VGG16
1.214 Veri
artırımsız
VGG16 eğitim ve doğrulama işleminin ardından elde edilen ve doğru ve yanlış sınıflandırma sayılarının görülebildiği
karışıklık matrisi Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2. Sınıflama işlemi sonucunda elde edilen karışıklık matrisleri. Sağ alt köşedeki yeşil değerler Doğruluk, AltSol mavi değer Duyarlılık, Alt-sağ mavi değer özgüllük, Sağ-üst mavi değer pozitif tahmin değeri, Sağ-alt mavi değer
de negatif tahmin değeridir (a-Veri artırımsız, b-Veri artırımlı)
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b

COVID
(+)

334

30

COVID
(-)

42

339

88.98

88.83

91.87

90.34

COVID
(+)

COVID
(-)

Gerçek Sınıf

91.76

Tahmin Sınıfı

Tahmin Sınıfı

a
COVID
(+)
COVID
(-)

353

3

99.16

23

366

94.09

93.88

99.19

96.51

COVID
(+)

COVID
(-)

Gerçek Sınıf

Sınıflandırma sonucunda elde edile doğru ve yanlış sınıflandırma sonuçlarına dair örnek BT görüntüleri Şekil 4’te
görülmektedir.

Şekil 4. Doğru ve hatalı sınıflandırma örnekleri
SONUÇ
Çalışmamızda halka erişimi açık olan en kapsamlı BT görüntülerinden oluşan veri seti kullanılmıştır. Veri artırımlı
ve veri artırımsız derin öğrenme yaklaşımları karşılıklı olarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ön eğitimli
evrişimli sinir ağı modeli olan VGG16 kullanılarak en yüksek doğruluk oranı veri artırımsız modelde %96.51 olarak
elde edilmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışma ile elde edilmiş olan sonuçlar COVID-19 için bilgisayar destekli tanıma
sistemlerinin başarısını göstermektedir. Tıp uzmanlarına destek sağlayacak nitelikte olan bu ve benzeri çalışmalar
sayesinde yakın gelecekte görüntüleme cihazlarında bilgisayar destekli otomatik tanılama modüllerinin olacağı öngörüsü güçlenmektedir. Gelecekteki hedeflerimizde de buna benzer tanı sistemleri oluşturmak yer almaktadır.
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FARKLI TİP METAL İLETKEN TÜRLERİ İÇİN ISM BAND ANTEN TASARIM VE ANALİZİ
Ahmet ULUSLU
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, İstanbul / Türkiye
Öz: Bu çalışmada, ISM bant teknolojisine uygun olarak 2,4 GHz frekansında çalışan papyon dipol antenler, farklı
tipte iletken metal malzemeleri için MATLAB 2021a programı ile tasarlanmış ve tasarlanan antenlerin performansları karşılaştırılmıştır. Papyon anteni, küçük boyutları, düşük ağırlıkları, düşük maliyetleri ve yüksek kazançları nedeniyle gelişmiş kablosuz iletişim sistemleri alanında çok kullanışlıdır. Papyon anteni herhangi bir şekilde tasarlanabilir ve genellikle mümkün olduğu kadar küçük bir boyut alır. Boyutu ve ağırlığı azaltılmış modern telekomünikasyon ekipmanı nedeniyle küçük boyutlu antenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı metal malzemeleri kullanılarak anten
tasarlama, MATLAB programın 2021a versiyonu ile birlikte pakete dahil olmuş olan yeni bir geliştirmedir. Bu bilgi
ışığında, farklı metal malzeme nesnesi olarak belirtilen, iletken olarak kullanılan metal türleri için MATLAB programı kullanılarak papyon dipol antenin performansı üzerine henüz bir çalışma yapılmamıştır. Kullanılan antenin boyutları optimizasyon yöntemi ile belirlenmiştir. Metal iletkenlerin anten sonuçları üzerindeki etkisini görebilmek için
tasarlanan her anten boyutları için aynı parametreler kullanılmıştır. Belirlenen 5 farklı türde iletken metal malzemeleri ile tasarlanan aynı boyuta sahip antenlerin her biri için ayrı ayrı 2,4 GHz bandında çalışabildikleri ve en iyi geri
dönüş performansının alüminyum iletkeni kullanılması ile elde edilmiştir. Alüminyum iletkeni için geri dönüş kaybı
değeri (S11) -29,61dB olarak bulunmuştur. Bu çalışma, dipol antenlerde kullanılan farklı iletken metal malzemelerinin performansa etkisini göstermesi açısından literatüre önemli bir katkı sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: ISM Bant, Papyon Anten, İletken Metal Malzemeler, MATLAB Tasarım
GİRİŞ ve KURUMSAL ÇERÇEVE
Bir papyon anteni, beslemenin tepe noktasında olduğu iki üçgen bir metal levhadan yapılır. Bu tür antenler, yere
nüfuz eden radar ve mobil istasyon gibi birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Papyon antenlerin düşük
profilli, yüksek radyasyon verimi, imalat kolaylığı ve düşük imalat maliyeti gibi pek çok avantajları vardır. Wi-Fi,
şu anda IEEE 802.11a, 802.11b ve 802.11g özelliklerini içeren IEEE sertifikalı bir kablosuz ağ standardıdır. 802.11b
spesifikasyonu, 2,4 GHz bandının lisanssız kullanımı olarak, birkaç düzineden birkaç yüz fit'e kadar iç mekân mesafelerinde ve birkaç ila onlarca mil arasında dış mekân mesafelerinde yaklaşık 11 Mbps ham verilerin kablosuz aktarımına izin verir. 802.11a spesifikasyonu, lisanssız 5 GHz bandını kullanır ve daha kısa mesafelerde 54 Mbps'yi
işleyebilir. 802.11g standardı, 802.11a modülasyon standartlarını 2,4 GHz bandına uygular ve 802.11b aygıtları için
"geriye dönük uyumluluk" sunar. Orijinal standartta 802.11n olarak adlandırılan yeni bir değişiklik, 802.11a ve
802.11g'den 10 kat daha hızlı olan 540 Mbps'lik teorik bir veri çıkışı vaat eder. 2.4 bandını kullanacaktır. Mikrodalga
erişimi için dünya çapında birlikte çalışabilirlik (WiMAX), büyükşehir bölgesel ağı (MAN) geniş bant bağlantısı
sağlayan IEEE 802.16 standartlarına dayalı kablosuz teknolojidir. WiMAX ve MAN geniş bant bağlantısı sağlayan
IEEE 802.16 standartlarına dayalı kablosuz teknolojidir. WiMAX tabanlı sistemler sinyalleri 50 kilometreye kadar
iletmek için kullanılabilir ve evlerin veya ofislerin kablolu geniş bant bağlantısının kablosuz yerine geçmesi olarak
düşünülebilir. Şu anda WiMAX ile ilişkili bir standart 802.16'dir. 802.16-2004, konut kullanıcıları için iç mekân
geniş bant erişimi sağlamak için kullanılır. Bu standart, 3.4-3.6 GHz frekans aralığını kullanır. Bu yazıda anlatılan
çalışmada, Wi-Fi ve WiMAX uygulamalarıyla kullanılmak tek bantlı bir papyon anteni farklı tipte iletken metal
malzemeleri için analiz edilmiştir. (Uduwawala, 2004), (Nishioka, 1999), (Birch, 2002), (Lin, 1998), (Olexa, 2005),
(Cherry, 2004)
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AMAÇ
Birçok anten neden alüminyumdan yapılmıştır veya gerçek gümüş unsurlara sahip olması önemlimi işte tüm bu soruların cevabı için papyon anteni için en iyi malzemeden bahsedilecektir. Bir antenin amacı elektriği iletmektir, çünkü
radyo dalgaları bir elektrik türüdür. Yani, bir antenin sahip olması gerektiğini bildiğimiz bir şey iletkenliktir. İletkenlik, herhangi bir malzemenin elektriği ne kadar iyi ilettiğinin bir ölçüsüdür. Kauçuk gibi elektrik iletmede gerçekten kötü bir iş çıkaran malzemelere izolatör denir. İzolatörlere ihtiyaç vardır çünkü aksi takdirde elektrikli hiçbir
şeye dokunamazdık.
KAPSAM
Muhtemelen çoğu metalin iyi iletken olduğu oldukça açıktır, çünkü bir çeşit tel gördüğünüzde her zaman metalden
yapılmıştır. Bir bilgisayardaki parçalar arasındaki bağlantılar altındır ve teller bakırdan yapılmıştır. Her metal elektriği eşit iletmez. Elektrik iletme yeteneklerine göre bazı yaygın metallere bir göz atalım. İletkenlikleri azalan metaller
sırası ile gümüş, bakır, tavlı bakır, altın, alüminyum, kalsiyum, tungsten, çinko, nikel ve demirdir. Gümüş en iletkendir, yani havadan elektriği çekerek en iyi iletim yapacak demektir. Dünyanın her yerindeki tel üreticilerinin favorisi
olan bakır, listenin başında gelmektedir. Ucuz iç mekân antenlerinde kullanılan demir, bu listenin altına yakındır.
YÖNTEM
Anten Tasarımları
Papyon anteni, çift konik çift kutuplu antenlerin düzlemsel bir şeklidir. Papyon antenler, hafif ağırlıklı, düşük maliyetli, düşük profilli, simetrik radyasyon modeli gibi birçok avantaja sahiptir, bu da onları iletişim sistemleri, yere
nüfuz eden radar (GPR) vb. uygulamalar için yaygın olarak kullanılan anten modellerinden biri yapar. Bununla birlikte, tasarımın performans ölçüleri büyük ölçüde geometrik tasarım değerleri ve iletken metal malzemelerine bağlıdır. Bu nedenle, papyon antenlerin tasarımı, daha önce çok amaçlı, çok boyutlu bir optimizasyon problemi olarak
tasarmış boyutlar kullanılmıştır. Anten tasarımının şematiği ve tasarım parametreleri sırası ile Şekil 1 ve Tablo 1'de
verilmiştir. Tasarım performans ölçüsünü etkileyen bir diğer unsur için ise bakır, alüminyum, altın, gümüş ve demir
gibi farklı iletken metal malzemeleri anten tasarımlarında kullanılmaktadır. Bu metal malzemelerde en az boyut parametreleri kadar antenin performansı üzerinde etkiye sahiptir. Bu metaller hakkında detaylı bilgiye yöntem başlığı
altında değinilmiştir. (Yazdandoost,2012), (Singh, 2012), (Jirasakulporn, 2008), (Babayiğit, 2018)

Şekil 1. Papyon anten
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Tablo 1. Anten tasarım parametreleri
Uzunluk (metre)

0,0443

Genişleme Açısı (derece)

27,70

BULGULAR
Tasarlanan Antenlerin Simülasyon Sonuçları
Bu çalışmada, 44,3mm uzunluğa sahip, 27,7˚ genişleme açısına sahip papyon anten için 2,4 GHz rezonans frekansına
göre bakır, alüminyum, altın, gümüş ve demir gibi farklı tipte iletken metal malzemeleri kullanılarak tasarlanan anten
sonuçları gösterilmiştir. Bu tasarımlar için geri dönüş kaybı grafikleri sırası ile Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5 ve
Şekil 6’da gösterilmiştir. Daha sonra bu sonuçlar ile birlikte yönlendiricilik kazançları Tablo 2 de nümerik olarak
listelenmiştir.
Tablo 2. Anten performans parametreleri için farklı iletkenlere sahip antenlerin karşılaştırılması
Bakır

Alüminyum

Altın

Gümüş

Demir

Geri Dönüş Kaybı (S11) (dB)

-29,41

-29,61

-26,65

-26,65

-26,65

30˚ Yönlendiricilik Kazancı (dB)

1,9378 1,9312

1,7187

1,8023

1,0346

60˚ Yönlendiricilik Kazancı (dB)

1,9255 1,9188

1,7063

1,7900

1,0221

90˚ Yönlendiricilik Kazancı (dB)

1,9194 1,9128

1,7002

1,7839

1,0160

Şekil 2. Bakır iletkeni için dönüş kaybı grafiği

419

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR

Şekil 3. Alüminyum iletkeni için dönüş kaybı grafiği

Şekil 4. Altın iletkeni için dönüş kaybı grafiği
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Şekil 5. Gümüş iletkeni için dönüş kaybı grafiği

Şekil 6. Demir iletkeni için dönüş kaybı grafiği
Anten tasarım sonuçları olarak en iyi iletken olan gümüş iletkeni ile tasarlanmış anten yönlendiricilik kazancı olarak
altın veya demir iletkeni ile tasarlanmış antene göre daha iyi performansa sahipken bakır veya alüminyum iletkeni
ile tasarlanmış antenlerin performansının gerisinde kalmıştır. Geri dönüş kaybı olarak analiz edildiğinde ise Altın,
gümüş veya demir iletkeni ile tasarlanmış antenler yaklaşık olarak aynı değere sahipken bakır veya alüminyum iletkeni ile tasarlanmış olan antenler daha iyi performansa sahiptirler.
SONUÇ
Bu çalışmada, 2,4 GHz frekansında çalışan papyon antenler, aynı boyutlara sahip farklı tipte iletken metal malzemeleri ile tasarlandı. En iyi iletkenin gümüş olmasına karşın gerek geri dönüş kaybı (S11) gerek yönlendiricilik kazancı
olarak diğer metallerin verimi gümüş iletkeninden daha verimli olduğu görüldü. Tasarım sonuçlarına göre, kullanılan
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iletken metal malzemelerin her birinin istenilen çalışma frekansına göre çalışma potansiyeline sahip olduğu görülmüştür. Geri dönüş kaybı kriterine göre en iyi performans alüminyum iletkeni sergilemiştir. En kötü performans ise
gümüş, altın veya demir iletkeni ile elde edilmiştir. Öte yandan, anten yönlendiricilik kazanç performansında ise en
iyisi bakır iletkeni iken en kötüsü ise demir iletkeni olduğu görülmüştür. Bu çalışma, dipol antenlerde kullanılan
farklı iletken metal malzemelerinin performansa etkisini tahmin etmesi açısından önemlidir.
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COMPATIBILITY OF POLY (LACTIC ACID) / POLYCARBONATE BLEND BY USING DIFFERENT
CATALYSTS
Esra ZENGİN1, Meltem YILDIZ2, Ayşe AYTAÇ3
1-2-3

Kocaeli University, Chemical Engineering Department, Kocaeli / Turkey

Abstract: Poly(lactic acid) (PLA) is a biodegradable polymer obtained from renewable sources such as corn, sugar
beet, sugar cane, potato. Due to being environmentally friendly, use in many areas has become widespread. If
compared to petroleum-based polymers, and other biodegradable polymers, PLA is preferred due to features such as
high mechanical properties, transparency and gas permeability. Characteristic specifications of PLA are provided to
use in several areas such as biomedical applications, packaging industry, food industry. However, PLA limits usage
area due to its low thermal resistance and toughness. To improve these negative aspects of PLA, it is blended with
polymers such a polycarbonate (PC). PC is a polymer with impact resistance, toughness, and high thermal properties.
Thus, the biodegradable properties of PLA and the mechanical properties of PC can be combined in PLA/PC mixture.
PLA/PC mix is used in many places, such as laptops, mobile phones, auto parts. In this study, the aim is to improve
the thermal and mechanical properties of the mixture were examined by adding two different catalysts which are
Cerium dioxide (CeO2) and titanium dioxide (TiO2). In this study, PLA/PC blend films were prepared with the
solution casting technique. The prepared blend film characterized by mechanical, thermal and structural analysis.
The interaction between PLA/PC blend was determined by FTIR analysis. As a result of the mechanical tests; it was
observed that the tensile strain values of the films improve slightly with the TiO2 catalyst, the tensile strength
increased in blends films with CeO2 catalyst.
Keywords: Polylactic Acid (PLA), Polycarbonate(PC), Cerium Dioxide (CeO₂), Titanium Dioxide (TiO₂)
INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK
Nowadays, the bioplastic sector is developing with the aim of the development of high biological content and resistant
bioplastics. There are recent works on the use of renewable resources instead of fossil fuel (Nagarajan et. al. 2016).
Poly(lactic acid) (PLA), is a biodegradable plastic obtained through the synthesis of lactic acid.
PLA is a polymer that replaces oil-based plastics due to its high mechanical properties. However, due to the degradation at low temperatures and the low impact strength, its use is limited. (Rahmanet et. al., 2011, Lin et al., 2015).
Durable bioplastics are requested in electronics, the automotive industry and other industries and the PLA-based
composites are developed in recent years (Nagarajan et al., 2016).
Polycarbonate (PC) is a polymer with high impact and heat resistance. PC is a technical plastic commonly used in
areas such as electronic devices. The PC has a very high melt viscosity value compared to the PLA (Lin et al., 2015,
Karsli and Aytac, 2014). PC is a lightweight and powerful polymer with optical clarity, high saturation, dimensional
stability, high heat resistance and excellent electrical resistance (Rahman et al., 2011, Lin et al., 2014).
The good characteristics of PLA and the good mechanical properties of the PC are combined in the PLA/PC blends
to create ideal materials for the industry. PLA/PC blends are used in various areas such as in mobile phones, automotive parts, laptops etc. Several studies have examined the blending of PLA and PC to increase the thermal resistance and toughness in the literature. However, PLA and PC are immiscible, and adhesion between the two polymers
is weak due to high interfacial tension. Generally, a third component is added as a compatibilizer or catalyst to
improve the compatibility between two immiscible components in most cases (Nadjad et al., 2018, Phuong et al.,
2014). Catalysts improve the performance of the PLA/PC with the transesterification reactions between PLA and PC.
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PURPOSE
This study, it was aimed to improve the mechanical properties of the PLA/PC mixture by using CeO2 and TiO2
catalysts.
SCOPE
Materials
Poly (lactic acid) (PLA) is supplied by NatureWorks (PLA-2003D). The Tg value is in the range of 50-55°C, the Tm
value is in the range of 150-155 °C and the melt flow index (MFI) is 10-30g/10 min (190oC). Polycarbonate (PC) is
taken over by Kempro with the code PC110 having density 1.2 g/cm3, MFI 12 g/10 min. (300°C) values. CeO2 was
obtained by calcination of cerium (III) nitrate in the calcification furnace for 4 hours at 650oC and the commercial
TiO2 was used.
The solution was first mixed at room temperature for 2 hours, which offered the resolution, then the temperature of
the solution was risen gradually from 25°C to 90 °C and brought it back to room temperature. The solutions are
poured into glass petri dishes and allowed to dry at room temperature. Drying films are prepared for testing.
Table 1. Percentage’s ratio of prepared film samples

METHODS
The analysis of the thermal properties of the sample was performed by differential scanning calorimetry (DSC) test.
In the DSC analysis, glass transition temperature (Tg), melting temperature (Tm), melting and crystallization types
were determined. % Crystallinity values were calculated based on these values. A single heater was used for the
analysis. The sample was heated from 25oC to 200oC at a temperature increase of 10oC per minute at 200oC for 5
minutes and cooled down to 5oC. DSC curves were determined as a result of the analysis.
The FTIR analysis was performed to determine its structural properties of the films. The FTIR analysis was performed with the Perkin Elmer Spectrum 100 infrared spectroscopy. For the samples, spectra were investigated by scanning the wavelength range of 650-4000 cm-1 and chemical interactions.
The tensile testing was carried out on the Instron Universal Tester. The measurements were carried out according to
ASTM D882 standards. The sample was drawn at a speed of 10 mm/min., resulting in tensile strength and elongation
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at break. Film samples were produced in 2x8 sizes. Five tests from each sample were investigated and calculated as
the average value.
FINDINGS
Differential Scanning calorimetry
Table 2 shows the DSC results of the samples. The Tg value of the PLA/PC mixture is 52.16oC. The addition of CeO2
to the mixture increased the Tg value of the PLA/PC blend films. The addition of TiO 2 has reduced the value of Tg.
Tg increased its value by about 6 degrees with 1% CeO2. The addition of CeO2 and TiO2 has not changed significantly. The Tm value of the film has altered approximately 1 0C. The addition of CeO2 has increased the percentage
crystallinity values at 0.25% and 0.5% loading level of CeO2, while TiO2 decreased at these loading levels. Besides,
it is observed that the maximum percentage crystallinity value was observed at the 1wt% loading level of TiO 2 catalyst.
Table 2. DSC results of PLA/PC and different ratios of CeO2 and TiO2 including films
Örnek

Tg

Tm

ΔHm (J/g)

%Xc

PLA

61.2

152,45

11,05

11,79

PC

150,7

--

--

--

PLA/PC

52,16

149,83

7,44

15,88

%0.25 CeO₂

55,81

151,59

8,31

17,78

%0.5 CeO₂

54,8

150,89

9,18

19,69

%1 CeO₂

59,55

150,52

5,7

12,29

%3 CeO₂

57,42

151,73

5,47

12,04

%0.25 TiO₂

51,86

150,36

6,36

13,61

%0.5 TiO₂

50,92

150,43

6,6

14,16

%1 TiO₂

54,27

150,59

10,41

22,44

%3 TiO₂

51,97

149,61

5,11

11,24

Tensile Testing
The mechanical test results of the prepared films were given in Figure 1-2. The maximum tensile strength value was
obtained at 1wt% CeO2 catalyst used in the PLA/PC blend film as 32.1 MPa. With increasing the CeO2 loading level
in the blend, the tensile strength value increased to 3.0 wt%. 3 wt.% CeO2 addition reduced the tensile strength value
of the film but this strength value is higher than the pure PLA/PC blend film. With the addition of TiO 2, this value
enhanced slightly compare to the PLA/PC blend film. CeO2 significantly have reduced the strain values of the added
samples. The addition of TiO2 has generally slightly improved the tensile strain values of the films. The highest strain
value was obtained as 90.35% by using 0.25wt% TiO2 in PLA/PC blend.

425

300

40
35
30
25
20
15
10
5
0
1

PLA/PC/CeO2/TiO
KMDSLKNF…

Figure 1. Tensile strength values of composites
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Figure 2. Tensile strain values of composites

FTIR-Technique
The results of the FTIR analysis are shown in Figure 3-4. The representative characteristic peaks of PLA are as
follows: 2996 (corresponding to the asymmetric CH3 stretching), 2946 (symmetric CH3 stretching), 1748 (C═O
stretching), 1382 (symmetric bending of CH3), 1381–1358 (symmetric bending of CH3), 1452 (asymmetric bending
of CH3), 1180 (asymmetric C–O–C asymmetric rocking CH3), 1128 (symmetric rocking CH3), 1080 (symmetric
stretching C–O–C), 1041 (stretching C–CH3), 868 (stretching C–COO and also attributed to the amorphous region
of the PLA phase), 954 (rocking CH3 + stretching C–C), and 753 cm–1 (bending C═O in PLA due to its crystalline
phase)(Monika, 2018). PLA's characteristic peak was observed at 1755 cm-1 C=O binding, 2995 and 2947cm-1 C-H
binding. The peak value of 1761 cm-1 belongs to the carbonyl voltages of the PC. It has been observed that the
addition of TiO2 does not cause any change in peaks. But the using CeO2 in the prepared film has changed significantly FTIR spectrums. The intensity of 753 cm-1 bending of C=O reduced in the spectrum by using CeO2. This
behaviour was observed only 1 wt% TiO2 including PLA/PC films.

Figure 3. FTIR spectrum of PLA, PC, PLA/PC
and TiO₂ composites

Figure 4. FTIR spectrum of PLA, PC, PLA/PC and
CeO₂
composites

CONCLUSIONS
In this study, PLA/PC blend film was prepared by solution casting technique. The characterization of the prepared
films was realized by structural, thermal and mechanic analysis. The mechanical properties of the PLA/PC mixture
are improved by using CeO2 and TiO2 catalyst. As a result of the DSC analysis, it is found that the addition of CeO2
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to the PLA/PC blend is enhanced the glass transition temperature and percentage crystallinity value. The tensile
strengths values of the films were increased by adding CeO2, while the tensile strain values have reduced. It can be
concluded that using CeO2 catalyst is more appropriate to improve the tensile strength value of the PLA/PC blend
than TiO2.
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KOMPOZİT MALZEMELERİN DELİNMESİNDE OLUŞAN TAKIM SEHİMİNİN GÖRÜNTÜ İŞLEME
YÖNTEMİ İLE TESPİTİ
Burak ÖZDEMİR1, Erkan BAHÇE2
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Öz: Sağlam ve hafif olması nedeni ile kompozit malzemelerin imalat sektöründe kullanımı gittikçe artmaktadır. Kullanımının artması ile birlikte üretim sürecinde yaşanan ve kaliteyi doğrudan etkileyen sorunların giderilmesinin
önemi de artmıştır. Özellikle havacılık, otomotiv, uzay sanayi gibi kompozit malzemelerin yoğun kullanıldığı ve
hassas imalatın yapıldığı sektörlerde, tekrarlı işleme aşamalarının tek seferde doğru bir şekilde yapılması zorunlu
hale gelmiştir. Bu sektörlerde kompozit malzemeleri birleştirmek için yoğun olarak başvurulan yöntem delik delmedir. Delik delmede kompozit malzemelerin karakteristik özellikleri ve işleme parametrelerinin etkisiyle ortaya çıkan
bazı hatalar görülmektedir (delaminasyon, yüzey pürüzlülüğü, delik form ve geometrik hatalar). İşleme parametreleri
nedeniyle gerçekleşen hatalar, delme sırasında kontrol altına alınarak düzeltilebilir niteliktedir. Parametrelerin neden
olduğu hataların temel sebebi takımın maruz kaldığı kesme kuvvetinin, talaş kaldırma yeteneğini olumsuz etkilemesidir. Bu kapsamda takım ilerlemesine zıt gerçekleşen kesme kuvvetlerinin en belirgin olumsuz etkisi takım sehimi
olarak karşımıza çıkmaktadır. Takım sehimi, takımın eğilmesi ile konumunu ve kesici ağzın temas noktasını değiştirerek, delik içerisinde yüzey ve geometrik hatalara neden olmaktadır. Takım sehiminin delme ile eş zamanlı olarak
ölçülmesi, işleme parametrelerine anlık müdahale edilmesi açısından önem arz etmektedir. Sehimin ölçümü için kullanılan güncel yöntemlerin (analitik hesaplama, sonlu elemanlar analizi) bir kısmı delme işlemi sonrasında yapılması
nedeni ile anlık ölçüm ihtiyacını gidermemektedir. Sensör kullanılarak anlık ölçüm yapılan yöntemler ise maliyet ve
konumlandırma açısından delme işlemi için uygun olmamaktadır. Bu sebeple, çalışmada diğer yöntemlere alternatif
olarak, görüntü işleme yöntemi ile takım sehimi ölçümü önerilmektedir. Bu çalışmada kompozit malzemelerin delinmesinde ortaya çıkan takım sehiminin görüntü işleme yöntemi ile anlık olarak tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu
amaçla cam elyaf takviyeli kompozit malzeme (CFRP) ile üretilen iş parçasının CNC tezgâhta delinmesi sırasında eş
zamanlı olarak görüntü alınmıştır. Görüntü işleme teknikleri uygulanarak takımın parçaya girişi sırasında ortaya çıkan sehim hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kompozit Malzeme, Delik Delme, Takım Sehimi, Görüntü İşleme
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Otomotiv, havacılık ve uzay sanayinde yoğun şekilde kullanılan kompozit malzemelerin birleştirilmesi için birçok
yöntem denenmiş, fakat farklı malzemelerin birleşiminden oluşması sebebiyle bazı sorunlarla karşılaşılmıştır. Özellikle malzemenin mekanik ve ısıl özelliklerinin değişkenlik göstermesi birçok yöntemin uygulanabilirliğini kısıtlamıştır. Bu sebeple klasik yöntemlerle delik delinerek birleştirme yöntemi ön plana çıkmıştır. Kompozit malzemelerin delinmesinde, malzemenin iç yapısı ve işleme parametreleri nedeniyle bazı problemler görülmektedir. Bu problemler, delaminasyon, yüzey pürüzlülüğü, delik form ve geometrik hatalar şeklinde gerçekleşmektedir (Wang, C.
vd., 2017). Problemler incelendiğinde en etkin sebebin, delme sırasında takıma etkiyen kuvvetlerin, takımın delme
yeteneğini değiştirmesi olduğu belirlenmiştir. Bu kuvvetler belli bir değerin üstünde olduğunda takımın eğilerek konumunu değiştirmesine ve kesme ağzının malzeme ile dengesiz temas etmesine neden olmaktadır. Takım sehimi
olarak adlandırılan bu durum deliğin geometrik ve yüzeysel olarak hatalı olmasını sağlamaktadır.

428

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR

Sehim

Şekil 1. Delme işleminde oluşan takım sehimi
Delme işleminde takım her bir devirde kesme ağzının iş parasının üzerinden talaş kaldırması ile ilerlemektedir. Takımın devri ve ilerlemesi operatör tarafından işlenen malzemeye göre seçilmektedir. Takımın kesici ağzının malzemeye temas noktasında ilerlemeye zıt bir kuvvet oluşmaktadır. Bu kuvvet takımı geriye itmekte ve malzemenin gevşek olduğu yöne doğru eğilmesini sağlamaktadır (Şekil 1.). Bu durum takımın uç noktasının olması gereken konumdan sapması ve takım tutucudan itibaren basit eğilme yapmasına neden olmaktadır.
Takım sehiminin işleme parametreleri ile azaltılması mümkündür (L. Sorrentino. vd. 2018). Bu çerçevede takım
sehiminin ölçülmesi gerekmektedir. Takım sehiminin ölçümü ile ilgili literatür çalışmaları şu şekildedir;
Vahebi Nojedeh vd. (2011) takım sehimini kontrol altına alabilmek için takıma etkiyen kuvvetler ve takım yolu
kavramlarını birlikte değerlendirebilecekleri bir yöntem geliştirmişlerdir. Kuvvet-sehim ilişkisini matematiksel olarak modelleyerek, sehimi azaltıcı işleme koşullarını belirlemişlerdir. Takım yolu boyunca her bir adımda bu modeli
uygulayarak sehimin minimum olmasını sağlayan bir yazılım geliştirmişlerdir.
K. Ahmedi ve Y. Altıntaş (2013) delik delmede takımın maruz kaldığı dönme, yanal ve burulma kuvvetlerinin sehime
etkilerini incelemişlerdir. Üç kuvvetin etkisini dikkate alarak matematiksel bir model geliştirmiş ve sehime bağlı
olarak talaş kalınlığının yeniden belirlenmesi gerektiğini önermişlerdir. Matematiksel hesaplamaları bir dizi deney
yaparak doğrulamışlardır.
Tsao, C. vd. (2005) fiber takviyeli kompozit malzemelerin delinmesinde takım sehimi ve delaminasyonu incelemişlerdir. Farklı matkap şekillerinin sapma etkileri belirlenmiştir. Çalışmada plaka destekli çalışmaların delik çevresi ve
takım üzerindeki kuvvet dağılımı analiz edilmiştir. Sehim ve delaminasyonu azaltacak giriş ve çıkış delme parametrelerini belirlemişlerdir.
Pawar, P (2017) delik delme işleminin, takımın parçaya girdikten sonraki kısmını modellemek amacıyla sonlu elemanlar analizi (FEA) yapmışlardır. Ti6Al4V alaşımlı takım ile Al6061 malzemesi farklı parametrelerden oluşturulmuş deney seti ile delinerek kuvvet ölçümü yapılmıştır. Ölçülen kuvvetler FEA ile modellenip takım gerilme ve
sehim değerleri hesaplanmıştır.
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Takım sehimi ölçümü, analitik, sonlu elemanlar yöntemi ve sensör kullanımı ile üç farklı şekilde ölçülebilmektedir.
Analitik ve sonlu elemanlar yöntemi, delme sırasında ölçülen kuvvetler kullanılarak, delme işlemi bittikten sonra
yapılmaktadır (Kumar, M. S., ve Deivanathan, R. 2021). Bu özelliği nedeni ile anlık ölçüm ihtiyacını karşılamamaktadır. Sensör ile ölçüm yöntemi delme sırasında yapılmaktadır. Bu amaçla laser, endüktif ve gerilim ölçer sensörler
kullanılabilmektedir. Bu sensörler takımın uç kısmına yerleştirilerek işleme boyunca takımdaki yer değiştirmeleri
ölçmektedir. Delme işleminde takım parçanın içerisine girdiği için sensör takımı görememekte ve sadece ilk giriş
anının sehim değerini vermektedir. Bu özelliği nedeniyle delme işlemindeki takım sehimi tam olarak tespit edilememektedir. Çalışmada bu yöntemlerden farklı olarak görüntü işleme yöntemi ile takım sehimi ölçümü önerilmektedir.
Görüntü işleme, resim şeklindeki bilgilerin sayısallaştırılarak onlar hakkında bilgiler elde edilmesi işlemidir (Castleman, K. R. (1993). Görüntülerin piksel bilgileri alınarak, cisimlerin arka plan ve gövdeleri arasındaki geçişlerin tespiti yapılabilmektedir. Kenar çizgisi denilen bu bölgeler görüntüdeki cisimlerin boyutsal ve oransal özellikleri hakkında bilgi vermektedir (YAMAN, K., vd. 2001).

x
(x,y)

F(x,y)

y
Şekil 2. Görüntülerin sayısal hale getirilmesi
Görüntüler, elde edildikleri cihazın kapasitesine göre piksel hücrelerine ayrılmaktadır. Her bir hücrenin görüntünün
içerisindeki konumu (x, y) şeklinde belirlenmektedir (Şekil 2.). Bu konumlara denk gelen görüntü değerleri cisimlerle
ilgili boyutsal değerler elde etmemizi sağlamaktadır.
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı kompozit malzemelerin delinmesinde, geometrik ve yüzeysel hatalar şeklinde delik kalitesini
olumsuz etkileyen takım sehiminin tespit edilmesidir. Bu amaçla görüntü işleme teknikleri kullanılarak takım sehimi
ölçümü önerilmiştir.
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KAPSAM
Bu çalışma cam elyaf takviyeli kompozit malzemelerin delinmesi sırasında oluşan takım sehiminin tespitini kapsamaktadır. Bu kapsamda kompozit malzemenin delinirken kesme kuvvetlerinin zıt yönde itmesi sonucu takımda oluşan eğilmeye odaklanmıştır. Bu eğilmenin görüntü işleme yöntemiyle tespiti nihai hedeftir.
YÖNTEM
Kompozit malzeme özellikleri
Bu çalışmada, epoksi reçine ve ağırlıkça %30 oranında kırpılmış E tipi cam elyaf ile takviye edilmiş kompozit malzeme kullanılmıştır. Elle yatırma yöntemiyle üretilmiş olan bu malzemenin özellikleri tablo1‘de verilmiştir. Malzemenin 600x100 mm boyutundadır.
Tablo 1. Kompozit malzemenin mekanik özellikleri
Çekme dayanımı (MPa)

Elastite modülü (GPa)

240

25

Malzeme serbest şekilli bir forma sahiptir. Sehim etkisinin net bir şekilde tespit edilebilmesi için delikler aynı eksende 15 mm aralıklarla açılmıştır (Şekil 3.).
15 mm

Şekil 3. Delik aralıkları
Deneysel parametreler
Delme deneyleri CFRP malzeme üzerinde delik eksenleri arası 20 mm olacak şekilde eşit aralıklarla CNC dik işleme
tezgâhında gerçekleştirildi. Deneyler de HSS 5 mm çapında takımlar kullanılmıştır (Şekil 4-a). Aşınmanın etkisini
giderebilmek için her delik yeni bir takımla delinmiştir. Delme devri 1000 dev/dak, ilerleme 0,1 ve 0,2 mm/dev
olarak belirlenmiştir. Görüntüler endüstriyel kamera ile alınmıştır. Kamera takımdan 15 cm uzaklıkta aynı seviyede
konumlandırılmıştır. Deney düzeneği şekil 4-b’de görülmektedir.
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a

b

Kompozit
Kamera

Şekil 4. a) Kullanılan matkap ucu (5 mm) b) Deney düzeneği

Görüntü İşleme
Çalışmadaki tüm görüntü işleme yöntemleri MATLAB paket programında yapılmıştır. Görüntü işleme aşamaları
delme görüntülerinin sahnelere ayrılması ile başlamaktadır. Takımın parçaya ilk temasından en yüksek sehim değerine kadar görüntüler ayrı sahneler halinde değerlendirilmektedir. İkinci aşama takımın bulunduğu alana odaklanabilmek için sahnenin kesilmesi işlemidir. Bu aşamadan sonra görüntüler griye çevrilip takımın kenar çizgileri tespit
edilmektedir. Kenar çizgilerini oluşturan her bir piksel konumu yukarıdan aşağıya sıralanarak oluşturulan doğrunun
eğimi hesaplanmıştır. Takımın sağ ve sol sınır çizgileri için aynı işlemler yapılarak ortalama eğim açısı bulunmuştur.
Eğim açısına tanjant formülü uygulanarak takım sehimi hesaplanmıştır.

Kenar Çizgisi
Tespiti

Sahnelere
Ayırma

Griye Çevirme

Görüntü
Kırpma

Sehim Hesaplama

Sağ ve Sol
Çizgi Eğimi
Hesaplama

Şekil 5. Görüntü işleme aşamaları
BULGULAR
Delme deneyleri her bir ilerleme değeri için 3 defa tekrar edilmiştir. Görüntü işleme aşamaları 0,1 mm/dev ilerleme
değeri için şekil 6’de verilmiştir. Takım kompozit parçaya temas ettikten sonra kuvvet ve yüzeyin etkisiyle sehim
yapmaya başlamaktadır. Parçanın içine doğru ilerledikçe talaş çıkmakta ve takımın uç kısmı görüntüden kaybolmaktadır. Takımın kalan kısmının eğiminin azalmaya başlaması sehimin en yüksek değere ulaşıp tekrar düzeldiğini göstermektedir.
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Görüntü işleme takım sehimi sonuçları tablo 2’de görülmektedir. Takımın en yüksek sehim yaptığı değerler alınmıştır. 0,1 mm/dev ilerleme değerinde takım sehimi 0,2 mm/dev ilerlemeye göre daha azdır. Bu durum literatürle örtüşmektedir (Qui X., vd. 2018). Her bir ilerleme değeri için yapılan 3 deneyin sehim sonuçları anlamlı şekilde birbirlerine çok yakındır.
Tablo 2. Görüntü işleme takım sehimi sonuçları
Sehim (piksel)
İlerleme (mm/dev)

Deney-1

Deney-2

Deney-3

0,1

0,576

0,549

0,581

0,2

0,661

0,674

0,658

Sol

Ortalama Sehim

Sağ

Şekil 6. 0,1 mm/dev için görüntü işleme aşamaları
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SONUÇ
Bu çalışmada cam elyaf takviyeli kompozit bir malzeme iki farklı ilerleme değeri ile 5 mm çapındaki takım kullanılarak delinmiştir. Delme ile eş zamanlı olarak takımın görüntüsü alınmış ve görüntü işleme yöntemleri kullanılarak
takım sehimi ölçülmüş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
-Çalışma için yapılmış 3 deneyin sonuçları anlamlı şekilde birbiriyle örtüşmektedir.
-İlerleme arttıkça takım sehimi artmaktadır ve bu durum literatürle uyuşmaktadır.
Yapılan çalışma görüntü işleme yöntemi ile takım sehiminin ölçülebileceğini göstermiştir. Çalışma, ilerde yapılabilecek, anlık ölçüm sonuçları ile işleme parametrelerine müdahale edip takım sehimini azaltacak otomasyon sistemlerine ışık tutacaktır.
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Öz: Lazerle seçmeli eritme (SLM-Selective laser melting), tasarlanan CAD modeline göre haznesinde bulunan metal
tozları lazer ışınıyla eriterek istenilen ürünün imal edilmesini sağlayan bir eklemeli imalat yöntemidir. Bu yöntem
boyutsal olarak küçük, farklı yöntemler ile üretimi zor olan, iç yapısı gözenekli metal parçaların imalatı için kullanılmaktadır. Özellikle yüksek mukavemet gerektiren biyomedikal parçalarda iç tasarımı gözenekli bir kafes sistemi
şeklinde modellenmektedir. Yüksek çalışma ısısı ve küçük boyutlar nedeniyle tasarlanan geometrik yapı üretim sonucunda tam olarak elde edilememektedir. Mikron seviyesinde oluşan hatalar birikerek kafes yapıların köşelerinde
ve dairesel gözeneklerde büyük geometrik hatalara dönüşmektedir. Bu hatalar tasarım aşamasında parçadan beklenen
mekanik özelliklerin değişmesine neden olmaktadır. Ayrıca hataların yoğunluğu arttıkça parçanın bütününde boyutsal farklılıklara yol açmaktadır. İmalat sonrası oluşan bu hataların tespiti için kullanılan temaslı ölçüm yöntemleri
malzeme boyutu ve tasarım karmaşıklığı nedeni ile etkin sonuçlar vermemektedir. Aynı zamanda modellerin girinti
ve çıkıntılarının çok olması ölçümün uzun sürmesine neden olmaktadır. Bu dezavantajları giderebilmek için görüntü
işleme metodu ile ölçüm yöntemi önerilmektedir. Bu çalışmada SLM yöntemi ile üretilmiş kafesli bir yapıda meydana gelen geometrik hataların görüntü işleme yöntemi ile tespiti amaçlanmıştır. Bu amaçla üretilmiş parçanın kafes
sisteminin görüntüleri alınarak, görüntü işleme aşamalarından geçirilmiş ve referans CAD modeli ile arasındaki geometrik farklar tespit edilmiştir. Önerilen yöntemle imalatta ortaya çıkan geometrik hataların hızlı bir şekilde tespit
edilmesi sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eklemeli İmalat, Geometrik Hata Kontrolü, Görüntü İşleme
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Eklemeli imalat, metal, plastik gibi belirli sıcaklıkta eriyip katılaşabilen malzemelerin katmanlar halinde üst üste
eklenerek yapılan imalat şeklidir (Özsoy, K. 2019). Bu yöntemde geleneksel talaş kaldırma yöntemlerinin tersine,
malzeme eklenerek ürün oluşturma süreci işlemektedir. CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) modeli oluşturulan parçalar üretilen malzemenin cinsine ve boyutlarına göre çok sayıda ince katmanlara dönüştürülür ve her bir katman
arka arkaya imal edilir. Özellikle tasarımı karmaşık ve boyutu küçük olan parçaların üretimi eklemeli imalat yöntemiyle kolay hale gelmiştir. Farklı sektörlerin ürün ihtiyacı ile birlikte eklemeli imalat teknolojisi gelişerek günümüzde farklı birçok malzeme ile yapılabilir kapasitededir (Gebhardt, A. 2011). Özellikle otomotiv, tıp, dişçilik, kuyumculuk, uzay ve havacılık sanayinin yoğun ürün ihtiyacı, metal malzemelerin eklemeli imalat yöntemleri ile işlenmesini kaçınılmaz kılmıştır. Metalin eklemeli imalat malzemesi olarak kullanıldığı yöntemlerden biri Lazerle seçmeli eritme (SLM) olarak bilinmektedir (Berumen, S., vd. 2012). Bu yöntemde metal toz halinde sıkıştırılarak bir
hazneye serilir, lazer 3B modele göre tozları eriterek üst üste eklenmesini sağlar (Maconachie, T., vd. 2019). Günümüzde birçok endüstride üretilen parçaların, hafif, mukavemeti, darbe sönümlemesi, ses izolasyonu ve ısıl yalıtımı
yüksek, üretim süresi kısa olmaları istenmektedir. Bu amaçla belirli bir form ve düzende oluşturulmuş kafes yapılar
kullanılmaktadır (Schaedler T. ve Carter W. 2016). SLM yöntemi ile üretilen parçalarda aynı mekanik ve üretim
özellikleri ön plana çıkmaktadır. Bu amaçla farklı dizilime sahip kafes sistemleri oluşturulup eklemeli imalatta kullanılmaktadır (Şekil 1).
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Şekil 1. Kafes yapıları
Kafes yapıların istenen mekanik özellikleri gösterebilmesi için farklı optimizasyon yöntemleri kullanılmaktadır (Liu
J., vd. 2018). Tasarlanan yapılar sonlu elemanlar yöntemi ile test edilip daha sonra üretimi yapılarak gerçek mekanik
özellikleri belirlenmektedir. SLM ile eklemeli imalat süreci yüksek ısı altında yapılması nedeniyle küçük boyutta
olan kafes yapıları bozulabilmektedir. Özellikle gözenekler ve köşelerde geometrik ve boyutsal hatalar görülmektedir. Bu hatalar mikro boyutta gerçekleşip birikerek parça dayanımı ve esnekliğini önemli derecede değiştiren bir
sorun haline gelmektedir. Kafes yapıların boyutu ve karmaşıklığı imalatta problem olduğu gibi imalat sonrası oluşan
hataların tespitinde de zorluk çıkarmaktadır. Parçaların girinti ve çıkıntılarının çok olması temaslı ve temassız yöntemlerin uygulanmasını güçleştirmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar şu şekildedir;
Kayacan ve Yılmaz (2019) doğrudan metal lazer sinterleme yöntemi ile eklemeli imalat yapıp parçada meydana
gelen hataları incelemişlerdir. İmalat öncesi sıcaklık ve meydana gelebilecek hataların tahmini için sonlu elemanlar
yöntemi kullanılmıştır. İmalat sırasında termal kamera ile işlem sürecini kontrol ederek hataların gerçekleştiği süreçleri tespit etmişlerdir. İmalattan sonra meydana gelen hataları gözle tespit ederek sonlu elemanlar yönteminde
farklı sınır koşulları altında deneme yapılmasına, kalıntı gerilme ve boyutsal değişmeleri kontrol altında tutacak optimum parametrelerin tespit edilmesine karar vermişlerdir.
Yadollahi, A. vd. (2015) doğrudan lazer biriktirme yöntem ile yapılan eklemeli imalatta 316L paslanmaz çeliğin
mekanik ve mikro yapısal özelliklerini incelemişlerdir. Çalışmada imalat sonrası parçalar mikroskop altında incelenerek geometrik hataların olduğu bölgelerde mikro yapının hataya etkileri araştırılmıştır. Isı ve soğutma süresinin
mikro yapıdaki tane boyutunu etkileyerek kafes sistem içerisinde hatalara neden olduğu tespit edilmiştir.
Görüntü işleme, cisimlerin görüntülerini sayısallaştırarak onlar hakkında bilgi edinme sürecidir. Kalite kontrol, güvenlik, imalat gibi birçok alanda görüntülerden veri elde etme amacıyla kullanılmaktadır (Yaman, K., vd. 2001).
Cisimlerin görüntüleri, görüntüleme cihazlarının kapasitelerine göre piksel denilen hücrelere ayrılmaktadır. Her bir
hücrenin görüntü içerisindeki konumu (x,y) ve renk, yoğunluk gibi özelliklerine bağlı olarak hesaplanan bir piksel
değeri bulunmaktadır (Perihanoğlu, G. M. 2015). Bu değerler arasındaki farklar görüntülerin kenar çizgilerini belirlemede ve onlar hakkında boyutsal ve oransal veriler elde etmede kullanılmaktadır (Şekil2).
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735

x

(x,y)

616

F(x,y)
y
616x735 piksel
Şekil 2. Görüntü işleme piksel yapısı
AMAÇ
Bu çalışmada SLM eklemeli imalat yöntemiyle üretilmiş bir kafes yapının geometrik hatalarının tespiti amaçlanmaktadır. Tespit yöntemi olarak kalite kontrol uygulamalarında yoğun olarak kullanılan görüntü işleme metodu önerilmiştir. Bu amaçla CAD modeli tasarlanarak SLM yöntemi ile üretilen bir parçadan görüntüler alınmış ve gözenekli
yapıların geometrik boyutları görüntü işleme ile kontrol edilmiştir.
KAPSAM
Bu çalışma biyomedikal alanında kullanılan metal parçaların eklemeli imalat yöntemiyle üretimindeki hataları araştırmaktadır. Bu kapsamda tasarlanan bir kafes yapının, SLM yöntemi ile imalatı sonrası geometrik ve boyutsal hataları görüntü işleme metodu ile kontrol edilmiştir.
YÖNTEM
Çalışmada kullanılan parça SLM yöntemi ile üretilmiştir. İmalatta kobalt-krom toz metal kullanılmıştır. Kafes sisteminin tasarımı, kübik kristal yapı şeklinde, hacim merkezli kübik kristal (HMK) sistemi ile tasarlanmıştır (Şekil 3.).

Şekil 3. SLM yöntemi ile üretilmiş HMK kafes yapısına sahip parça
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Görüntüler BASLER marka 12 MP endüstriyel kamera ile alınmıştır. Görüntü işleme aşamaları MATLAB paket
programında modellenmiştir.
Görüntüler ilk olarak griye çevrilmiştir. Griye çevrilmiş görüntülere kenar belirleme işlemi yapılmıştır. Gözeneklerin
daireselliğini tespit etmek için kenar çizgileri belirlenmiş ve boşluk kalan yerler tamamlanmıştır. İkinci aşamada
CAD model ile görüntü işleme verileri eşleştirilerek dairesellikten geometrik olarak sapma oranı belirlenmiştir. Görüntü işleme aşamaları şekil 4’de görülmektedir.

Resmi griye çevirme
Kenar belirleme
CAD model eşleştirme
Geometrik hatanın tespiti
Şekil 4. Görüntü işleme aşamaları
BULGULAR
Kafes sisteme uygulanan görüntü işleme aşamaları 4 gözenekli 2 hücre için şekil 5’de görülmektedir.
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1.Aşama-Griye çevirme
1

2

3

4

5

6

7

8

2.Aşama-Kenar Belirleme

3.Aşama-CAD model ile eşleştirme ve geometrik hatanın tespiti

Şekil 5. Kafes sisteminin geometrik hataları
8 gözeneğin her biri için en-boy oranları ve alan değerleri hesaplanmıştır. Bu değerler arasındaki fark geometrik hata
olarak belirlenmiş ve tablo 1’de verilmiştir. CAD çiziminde gözeneklerin gerçek yarıçap ölçüsü 80 pikseldir. Buna
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bağlı olarak deliklerin en ve boyu 160-160 piksel ve en/boy oranı 1’dir. Gözeneklerin alanı r2 formülünden
20.106,19 piksel2 olarak hesaplanmıştır.
Tablo 1. Geometrik hata verileri
Görüntü İşleme

CAD Model

% Fark

Göz. No

En/Boy

Alan(pk2)

En/Boy

Alan(pk2)

En/Boy

Alan

1

1

20.106,19

1,12

22.167,02

10,71

9,30

2

1

20.106,19

0,94

21.425,26

6,38

6,16

3

1

20.106,19

1,07

20.432,68

6,54

1,60

4

1

20.106,19

1,16

22.624,84

13,79

11,13

5

1

20.106,19

0,92

20.041,52

8,70

0,32

6

1

20.106,19

1,02

20.214,63

1,96

0,54

7

1

20.106,19

0,98

22.524,09

2,04

10,73

8

1

20.106,19

0,89

20.002,72

12,36

0,52

En/boy oranında en büyük fark %13,79, alan değerinde en büyük fark %11,13 olarak hesaplanmıştır. En/boy oranında
8 gözenek için ortalama fark %1,23, alan hesabında %5,07 olarak hesaplanmıştır.
Kafes sistemlerde geometrik hatalar yüksek ısı ve ani soğuma sırasında gözeneklerin tane boyutlarının büyüklüğüne
göre değişmektedir. Aynı zamanda ısının artması önceden dökülmüş yakın katmanların gerilmesine ve büzüşmesine
neden olmaktadır (Wysocki, B., vd. 2017). Gözenekler arasındaki geometrik farkın değişikliğinin nedeni, bu olayların herhangi bir gözeneğin yakınında gerçekleşme sıklığıdır.
SONUÇ
Eklemeli imalat SLM yöntemiyle kobalt krom tozundan üretilmiş, HMK kafes sistemi ile tasarlanmış bir parçanın,
gözeneklerindeki geometrik hataları bulmak için görüntü işleme yöntemi uygulanmıştır. Gözeneklerin dairesellik
özellikleri olan en/boy oranı ve alan değeri hesaplanmıştır. Parçanın CAD modeli üzerinden referans gözenek ölçüleri
alınarak görüntü işleme yöntemi ile hesaplanan ölçülerle karşılaştırılmış ve şu sonuçlar elde edilmiştir.


En/boy oranında en büyük fark %13,79, alan değerinde en büyük fark %11,13 olarak 4. gözenekte tespit edilmiştir.



En/boy oranında 8 gözenek için ortalama fark %1,23, alan hesabında %5,07 olarak hesaplanmıştır.



Her gözeneğin geometrik hata farkı değişkenlik göstermektedir. Bu durum literatürde işlemin ısınma ve soğuma
durumlarının farklı olması ve komşu gözeneklerin birbirinden etkilenmesi bilgisi ile örtüşmektedir.

Bu çalışma karmaşık yapılardaki eklemeli imalat ürünlerinin kalite kontrolü için hızlı ve etkili bir yöntem sunmaktadır. Çalışma bu yönüyle, eklemeli imalatta temassız ölçüm yöntemleri konularında yapılacak diğer çalışmalara ışık
tutacaktır.
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Abstract: The article discusses the stress-strain state of fiber concrete sewer pipes manufactured by the method of
dry vibrocompression. The use of large-diameter underground pipes has increased the number of accidents from soil
settlement and seismic impact. The main purpose of this work is to study the effect of the transverse component of
the seismic load on underground fiber-reinforced concrete pipes. The change in the stress-strain state was carried out
using the Plaxis 2D, Plaxis 3D and SAP2000 programs and was confirmed in experimental tests. Calculation was
made in the conditions of plane deformation. In the calculation 15 nodal elements were used. In the study of the
effective stresses arising in the pipe the weight of backfill over the pipe, loads from a roadbed and dynamic loads
from transport were considered together with the seismic influence. Stresses were calculated separately for the case
of a reinforced concrete and fiber concrete pipe with a steel and polypropylene fiber. At the test site of the Research
Institute of Building Materials laboratory tests of fiber-reinforced concrete samples for compression, bending, crack
resistance, tension and splitting were carried out. The main objective of researches is determination of the optimum
quantity of a fiber in a pipe and the necessary design mechanical characteristics of a fiber concrete. The elasticity
modulus, Poisson's ratio and the tension loadings were defined. When testing steel fibers of 3D and polypropylene
fibers were used. The test results of fiber concrete pipes with various content of steel fiber (20, 30 and 40 kg/m³)
showed that 30 kg of fiber per one cubic meter of concrete can be considered optimal for the structure.
Keywords: Fiber Concrete, Pipe, Stress, Strength, Tension
INTRODUCTION
Underground sewer pipes are made of reinforced concrete, 1-2 m long, diameter within Ø600-3000mm and keep
within underground at depth of 4-6 m. Pipes are made at the reinforced concrete plant by method of dry vibrocompression on the special equipment. The problems arising after production of pipe is non-compliance with protective
layer of concrete, on an internal and external surface existence of cracks, cavities, porous structure that increases
time of production of pipes. Feature of underground pipelines is that the soil massif is considered in engineering
calculations not only as the operating loading, but also has to be accepted as the external environment for the pipeline.
Therefore when calculating of the intense deformed condition of pipeline we deal with the "underground pipelinesoil massif" system. If the issue of the strength of pipelines has been sufficiently studied, then the forces acting on
the structure and the resulting loads and stresses in the current codes are insufficiently analyzed [1, 2, 10]. The set of
cases of failures of pipelines reveals that all authors as the main reason note existence of the longitudinal tension. It
generally takes place in case of welded metal pipelines. Reinforced concrete pipes have simple joint connection; an
entrance part of pipe does not exceed 10 cm. Therefore the cross and sedimentary deformations arising at seismic
influence create danger of disconnection of pipes with formation of cracks. Uneven soil settlement is one of the
reasons of accidents. For pipes of large diameter transverse loads have a great influence. Replacement of a steel
reinforcing framework in pipes with fibers considerably reduces the arising problems listed above [3, 12, 14]. Full
replacement of steel reinforcement reduces welding works and volume of the spent electric power. Concrete tensile
strength increases, longitudinal cracks and a splitting off are as a result decreased. Depending on type, sizes and
volume of the fiber content, strength and deformation characteristics of fiber concrete sharply change. In order to
determine the characteristics of fiber concrete pipes – elastic modulus, Poisson's ratio, tension loadings, laboratory
experimental studies of longitudinal tension, bend, crack resistance, splitting and various physical and mechanical
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tests for determination of water tightness, frost resistance, abrasion and resistance to dynamic impact, as the primary
properties of fiber-reinforced concrete samples, were conducted.
Numerical Modeling of the Stress State of Pipe
The underground pipeline and the soil massif surrounding it is accepted as a uniform object. The soil massif around
the pipeline is modelled by means of PLAXIS 2D and PLAXIS 3D softwares according to the square and diagonal
scheme on a rectangular site (figure 1). The external circle marked in green in the figure shows the contact element
(interface) of the interaction of the structure with the soil. Properties of this massif is characterized by two constants
- the module of elasticity of soil and Poisson's ratio. The geometrical change of the system (pipeline and soil massif)
is associated with a change in mesh points. The cross contour of a pipe is also divided into finite elements. Pipe
material (fiber concrete) is characterized by the module of elasticity and Poisson's ratio. PLAXIS 2D and PLAXIS
3D softwares are a powerful finite element software package intended for calculation of the stress-strain state condition of structures, foundations and bases. Calculation was made in the conditions of plane deformation. In the calculation 15 nodal elements were used. In the study of the effective stresses arising in the pipe the weight of backfill
over the pipe, loads from a roadbed and dynamic loads from transport were considered together with the seismic
influence. Stresses were calculated separately for the case of a reinforced concrete and fiber concrete pipe with a
steel and polypropylene fiber (figure 2,3,4). The similar procedure was carried out to determine the displacement of
the pipe from the combination of acting vertical loads together with seismic loads. In the calculation, 2 layers of
continental soil with a total height of 50 m with a crushed stone base 10 cm thick under the base of the pipe were
taken. Under the influence of seismic force and the top of the underlying soil, the pipeline has horizontal (ux) and
vertical (uy) displacement. For a pipe with a diameter of 3 m when exposed to seismic force, the horizontal displacement is ux=35cm, uy=10cm. Seismic acceleration was accepted 0.3g.

Figure 1. Design scheme of the soil massif around the pipeline modelled by means of PLAXIS 2D.
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Figure 2. Contour plots of the main effective stresses arising in the pipe section from a combination
of seismic loads: a) reinforced concrete pipe; b) fiber concrete pipe with a metal fiber.

Figure 3. Connection detail of water and sewer pipes. Figure 4. Pipeline modeling in SAP2000 program.
Experimental Determination of Parameters of Fiber Concrete and Strength Testing of Natural Pipe
To determine the mechanical characteristics of fiber concrete pipes at the test site of the Research Institute
of Building Materials laboratory tests were carried out. Steel and polypropylene fibers were used in tests.
As a result of tests μ=0.214 was obtained. For samples with polypropylene fibers the module of elasticity
of E=25000 MPa, Poisson's ratio μ=0.248 was obtained. To determine the stress-strain state of sewer pipes
natural tests were carried out. Together with reinforced concrete pipes, fiber concrete pipes were made of
steel and polypropylene fibers for concrete samples with steel fibers the module of elasticity of E=60000
MPa, Poisson's coefficient μ=0.214. For definition of mechanical characteristics the fiber concrete of pipes
on the proving ground of the Research Institute of Building Materials were carried out [8]. Here tests on a
bend (b), crack resistance (c), longitudinal stretching (a), compression and splitting (d) (figure 5) were
carried out.
In tests steel and polypropylene fibers were used. As a result of tests for concrete samples with steel fibers
the module of elasticity of E=60000 MPa, Poisson's coefficient μ=0.214. For samples with polypropylene
fibers the module of elasticity of E=25000 MPa, Poisson's ratio μ=0.248. For definition of the intense
deformed condition of water sewer pipes natural tests were carried out. Together with reinforced concrete
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pipes fiber concrete pipes were made fiber concrete without reinforcing framework, with a steel and polypropylene. Each step of loading was maintained 5 min. Tests of compression and crack resistance of a pipe
be carried out on a hydraulic press of the FORE A. Ş. brand. Deformations were fixed by the electronic
SDP-100C sensors having a direct exit to the computer (figure 5). Results of tests are presented on schedules and in tables form (figure 6, table 1).

Figure 5. The moment of destruction of a pipe during test on a hydraulic press.

Figure 6. The schedule of dependence loading deformation (P-ε) for the fiber concrete of pipes with
a diameter of 1200 mm from class B25 concrete: a) deformation at pipe top; b) deformation in extreme points of the middle of a pipe.
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Table 1. Tests results for fiber concrete pipes with metal fiber
Type of the sample

Strength, MPa

Concrete grade

Note

Concrete pipe with dosage of steel fi- 41,2
ber 20 kg/m3
44,4

B25

Corresponds

Concrete pipe with dosage of steel fi- 48,9
ber 30 kg/m3
49,8

B30

Corresponds

Concrete pipe with dosage of steel fi- 55,6
ber 40 kg/m3
54,4

B35

Corresponds

CONCLUSIONS
The test results of the fibеr concrete pipes (diameter Ø1200mm) with various content of a steel fiber (20,
30 and 40 kg/m³) showed that the optimum composition can be considered 30 kg of fiber in 1 cubic meter
of concrete. This composition showed the maximum compression resistance of the fiber concrete pipe.
This once again confirms the fact that increasing the amount of fiber increases the resistance of concrete
to a certain level. Then recession is observed. The surplus of a fiber leads to delimitation of concrete structure, which reduces its resistance. Replacing the reinforcing cage with fibers increases the output of pipe
production more than three times. The economic effect of replacing a reinforcement cage with fibers is
30%.
The electronic sensors used during the test for recording deformations allowed to obtain a plot of force
versus strain.
The test results showed the advantages 3D steel fibers. This is especially effective when designing subway
stations, tubings, in the construction of bridges and other unique constructions.
With an increase in the diameter and accordingly the weight of the pipe, the horizontal and vertical displacement increases. In this regard, for large-diameter pipelines, structural measures are necessary under
the base of the pipeline.
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Abstract: The new gearbox is very different from the traditional, classic gearboxes. Thus, taking into
account the disadvantages of the worm gear boxes, which traditionally used in elevator winches, a new
four-stage, two-flow reducer assembled from bevel and spur gears was designed. As a result of such a
design, the mechanism is loaded symmetrically. The bevel gear is a high speed stage, which receives the
movement from the electric motor and transmits it to the spur gears. The three-stage spur gear transmission
is designed in the form of a package-block. Because it is assembled on only two axles, the length dimensions of the reducer have been more than halved, and the two shaft and four rolling element bearings have
been reduced. Instead, 5 bushed sliding bearings were used, and the driven gears were made in the form of
a block with output shafts. Because the gears are not rigidly attached to the shafts, the shafts may not rotate.
Thus, the gears, which mounted on the sleeve bearings, transmit the movement and torque by meshing to
each other. When rotated by any force, the rotational motion of the shafts is in the direction of the rotational
motion of the gears, which does not resist their movement, but rather pushes them. For this reason, the
large number of stages does not reduce the efficiency. The new design of the gearbox also includes a
springs inside. It is designed to move the bevel gears in turn. This ensures reversible operation of the
reducer without additional equipment.
Keywords: Elevator Winch, Package Reducer, Spur Gear Transmission, Bevel Gear Transmission, Electric
Motor, Sheave Overhung
INTRODUCTION
The elevator winch is the main part of the elevator lifting mechanism. It is used for creating a great torque
for lifting passengers or loads and reduce engine speed. In the composition of the winch, this function is
performed by the reducer. The new gearbox is very different from the traditional gearbox. Thus, instead of
a worm gear transmission, a four-stage transmission consisting of spur and bevel gears was used. It is
known that the worm gear transmission is due to the sliding of the worm thread on the teeth of the gear
wheel. It is small, and therefore has a high loss of wear, especially the tendency to wear, high heat is
released in the adhesion zone, and the gear wheel rim is expensive because it is made of low-frictionresistant materials. Taking into account all these disadvantages, a new reducer for the elevator winch was
designed. It consists of four stages assembled from bevel and spur gears. The movement with cylindrical
gears is divided into two streams, which ensures a symmetrical loading of the winch, reducing the power
required by the electric motor.
The bevel gearing is a high speed stage that receives motion from an electric motor and transmits it to the
spur gears. The three-stage spur gear transmission is designed in the form of a package-block. This ensures
that it is assembled on only two axles and, as a result, the length of the reducer is reduced by more than
two times, reducing at least two shafts and four rolling-element bearings. Instead, it is required to use 5
bushed sleeve bearings, to make the driven gears in the form of a block with output shafts.
Because the gears are not rigidly attached to the shafts, the shafts may not rotate. Thus, the gears, which
mounted on them on the sliding bearings, transmit the movement and torque by meshing to each other.
When rotated by any force, the rotational motion of the shafts is in the direction of the rotational motion of
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the gears, which does not resist their movement, but rather pushes them. For this reason, the large number
of steps does not reduce the efficiency.
The new design of the gearbox also includes two compression helical springs inside. It is designed to move
the bevel gears in turn. The assembly of the bevel gears on one axis ensures reversible operation of the
reducer without additional equipment. Thus, when the right bevel gear enters the meshing, the rotation may
be clockwise, and if it enters the meshing on the left, it may be counterclockwise. This ensures that the
load is lifted and lowered accordingly. With the application of such a design, there will be no need to use
additional reversible mechanisms in the elevator winch.
Three-phase short-circuit asynchronous electric motors with worm gear reducers, double-shaped brakes
and steering at the rear output of the shaft, and elevator winches with sheave overhung on the output shaft
are very common [1-4]. From them, the object of research was selected for the modernization of the elevator winch with a worm gear reducer with a transmission ratio of 1:45 and the development of a new
technical solution.
The main disadvantages of the worm gear reducer winch are:
- the mechanical energy lost in the worm gear reducer is converted into heat energy that heats the transmission, and if the amount of heat dissipated is insufficient, the transmission heats up and fails;
- In contrast to gear transmissions, worm gear transmissions are more prone to wear and tearing of teeth,
which leads to rapid disintegration of the teeth of the worm;
- high sliding speed in worm gear transmissions reduces the efficiency;
- special milling wheels with shaped profile are required for polishing the worm, which complicates machining and reduces production accuracy. Therefore, the processing method has an exceptional role in the
selection of worm gear transmissions.
- the production of worm gear transmissions is more complicated (lack of equipment for polishing the
worm the exception of its heat treatment ability reduces the fatigue strength and efficiency of the worm,
and the presence of roughness on the upper surface leads to intensive wear of the teeth of the worm);
- the use of experimental expressions due to the incompleteness of the analytical theory significantly complicates the design of worm gear transmissions;
- worm gear transmissions are very sensitive to worm and gear wheel assembly and axial adjustment;
- low accuracy of assembly and adjustment of the worm gear transmission is accompanied by a sharp
decrease in the efficiency and can lead to the closure of the transmission; in this connection, the installation
of the sheave between the two supports by means of an additional support is excluded, in which case the
console placement of the sheave becomes the dominant solution, which leads to an increase in the dimensions of the output shaft bearing units of the worm gear transmission;
- Kinematic instability of the worm gear wheel speed may be one of the causes of elevator cab vibration.
The long-term operation of domestic and foreign winches with worm gear reducers convincingly confirms
the expediency of the use of gear reducers in elevator winches.
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In the design of the proposed two-flow four-stage reducer of the elevator winch, the two-flow three-stage
"AN-reducer" [5] was taken as a prototype.
The main objectives of the project are to achieve:
a) replacement of worm gear reducer with gear reducer in elevator winches;
b) equal distribution of load on the output shaft of the reducer and thus on the elevator car;
c) increase the efficiency of the transmission;
d) simplification of production technology and assembly of structural elements of the reducer;
e) creation of a method of mechanical control of lifting and lowering of the elevator car;
f) use single-phase electric motors to save electricity.
The solution of the set goals can be achieved by the following design proposals:
a) transmission of rotational motion from the electric motor to the input shaft of the three-stage two-flow
spur gear packet reducer via bevel gear reducer;
b) the installation of all intermediate gears on the shafts by means of sliding bearings, not rigid, by means
of a key or spline joints;
c) the installation of two bevel gears on the hub of the spur pinion by means of a splines and the control of
their axial movement under the influence of helical compression springs;
d) use of one three-rim, two two-rim spur gear block and two driven gear wheels;
e) rigid connection of the driven shafts with the interference fit joint to the driven spur gears, coaxial assembling them on one axis;
f) mounting of the sheaves on the outlet ends of the driven shafts as a cantilevered but symmetrical position.
The proposed technical solution provides energy savings, symmetrical loading of the output shafts of the
gear reducer, as well as the winch and elevator car in general.
Gearbox design and working principles.
The construction of a two-flow four-stage gearbox for an elevator winch is shown in Figure 1. The twoflow four- stage reducer of the elevator winch consists of bevel and spur gearing stages (Table 1).
Table 1. Organization of gearbox stages
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Stage No

Meshing gears numbers in Fig. 1

I

5–6

II

7–8

III

9 – 10
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The motion can be transmitted directly from the electric motor to the input shaft of a gearbox (1) or via a
coupling. The bevel pinion (5) is connected to the input shaft by means of an key and is in the cantilever
position. İts axial movement stopped via washer is attached to the end of the inlet shaft with screws. Two
double-rim spur gear blocks (10, 11) are mounted on the intermediate shaft (2), and one spur pinion (7) is
mounted on the sliding bearings (13, 15). The bevel gears (6) are mounted on the hub of the spur pinion
by means of a spline. This is to move them in an axial direction. Axial movement can be transmitted via a
linkage mechanism. When the helical springs (21) mounted on the right and left sides of the spur pinion’s
hub are released, they push the bevel gears (6) to the appropriate sides and disengage them with the teeth
of spline. One of the bevel gears is engage with spline, at which point the helical spring is compressed and
the movement of shaft is clockwise. When the other bevel gear is engaged, the direction of movement is
changed and the elevator car is lowered.

Figure 1. New design of an elevator winch’s reducer: 1-input shaft; 2-intermediate axis; 3-output
axis; 4-output shafts; 5-bevel pinion; 6-bevel gears; 7-spur pinion; 8- spur gear; 9-spur pinions; 10spur gears; 11-spur pinions; 12-dreven gears; 13, 15, 16 – sleeve bearings; 14-case; 17-tapered roller bearings; 18-radial cylindrical roller bearing; 19, 20-bearing covers; 21-springs; 22-shaves.
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The motion transmitted from the spur pinion (7) to the second gear of the reducer and to the driven gear
(8) of the first stage of the spur gear train is separated into two flows by the gears of the three-rim spur gear
block (9). This gear block is mounted on sliding bearings (16) on the axle (3), which placed in the hole of
the driven shafts (4). This allows the block to rotate loosely. The motion from the spur pinions (9) is transmitted to the driven gears of the two-rim gear block (10) by means of a gearing engagement. From here,
the rotating motion is transmitted from the pinion gears (11) to the gear wheels (12) of the last stage. As
the torque increases, the width of the gears increases as they move from one stage to another. The placement
of the two-rim gear blocks in the sliding bearings (15) also ensures that it rotates loosely on the intermediate
axis (2) of the reducer. This axle is mounted on tapered rolling bearings (17). The driven shafts (4), which
are rigidly attached to the gear wheels (12) as well as pressing fits and screws, are mounted on roller
bearings (18) with high load carrying capacity. All rolling element bearings are attached to the reducer
body (14) with bearing covers (19, 20). The load acting on the elevator winch is evenly distributed between
the sheaves (22) installed in the cantilever position at the ends of the carrying shafts.
To test the performance of the proposed structure, a laboratory model (Fig. 2) of a two-flow four-stage gear
reducer for an elevator winch was designed, manufactured and tested.

Figure 2. The laboratory model of new design
Result. As a result of the initial assessment of the technical level of the gearbox, the following was identified:
- equal distribution of the power current generated in the electric motor between the two shaves significantly reduces the vibration of the elevator car;
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- the tensile strength of the shaves is significantly reduced, and therefore the cross-sectional area of the
shave’s grooves are also reduced;
- the efficiency of the reducer, which is accompanied by a reduction in energy costs, increases significantly
compared to worm gear reducers;
- production and assembly technology of elevator winch is simplified;
- production accuracy and unification of structural elements in elevator winch reducers are provided;
- it is possible to use small powerful, high-speed electric motors accompanied by reduction of energy costs;
- safety of elevator winch is provided in extreme working conditions;
- The mechanical method of lifting and lowering the elevator car and reverse load allows the use of singlephase electric motors instead of three-phase asynchronous motors in winches, thus reducing their production and operating costs.
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Öz: İç Mimarlık kavramı, bireysel ya da toplu yaşam alanlarını daha konforlu, daha estetik ve ilgili
mekânlarda yaşayacak kişilerin bir çok kriterini gözeterek yapılan ve hayat kelitesini yükseltmeye dayalı
düzenlemeler anlamına gelmektedir. Mekân ise, insanı çevreden ayıran ve içinde eylemlerin sürdürülmesine elverişli bir boşluk anlamında kullanılırken, günümüzde ise mekan artık sadece barınma gibi
fiziksel eylemleri değil, psikolojik, sosyal ve düşünceye dayalı eylemleri, aynı zamanda estetik, hayalgücü
ve entelektüalite gibi kavramları da içermektedir. Hemen hemen her alanda multidisipliner bir anlayışın
hakim olduğu günümüzde, bu eylemlere sanat ve tasarımı kapsayan ifade biçimleri de dahil olmaktadır.
Günümüzde, sadece sanatçı atölyeleri ve sergi salonlarında görülebilen geleneksel sanat eserlerinden farklı
olarak, çevreden bağımsız bir sanat nesnesi içermeyip, belirli bir mekân için yaratılan, mekânın niteliklerini
kullanıp irdeleyen ve izleyici katılımı ve sanat eseri ile duygusal bir bağ kurulan ve bunun temel bir gereklilik olduğu bir sanat anlayışı şekillenmeye başlamıştır. Çalışmamızda amacımız, farklı bakış açılarına,
farklı hayat görüşlerine sahip insanların konakladığı mekânlar olan otellerde özgün sanat eserlerinin kullanımı, sanatla toplumun her kesimini buluşturma çabalarının bir yansıması olan “Arts Hotel İstanbul”
örneği başta olmak üzere, bu anlayışı benimseyen farklı işletmelerin izlerini sürerek, sanatın toplu kullanım
alanlarında kullanımının turizm üzerindeki etkisini incelemek, otellerde alelade ve gelişigüzel kullanılan
görsel malzemeden farklı olan özgün sanat eserlerinin yarattığı avantajlara değinerek, sanatın toplumun
her kesimiyle buluşması konusuna dikkat çekmek olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Turizm, Mekan, Seramik, Resim, Arts Hotel İstanbul
GİRİŞ
Turizm, insanların normal olarak yaşadıkları ve çalıştıkları yerler dışına, çalışma ve yerleşme amacı olmaksızın, seyahat etmesini ve tekrar yaşadığı yere dönmesini kapsayan, kısaca geçici sosyal hareketlilik
içeren, ziyaretçi faaliyetidir. Turizm faaliyeti, bir taraftan ülkeler için döviz girdisi, gelir, istihdam, az gelişmiş bölgelerin gelişmesi, altyapı ve üstyapı gelişimi gibi olumlu ekonomik faydalar sağlarken diğer taraftan da doğal ve kültürel mirasın ve çevrenin korunmasına, geliştirilmesine ve böylece ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunmaktadır (Kuşluvan 2020: 4-5).
19.yüzyılda Endüstri Devrimi ile birlikte sanat ve tasarım alanında olumsuz olarak nitelendirilen seri üretim ve makineleşme süreci ile farklı anlayışlar oluştuğu, teknolojik gelişimler ile birlikte farklı kaygılar
güden akımların ortaya çıktığı ve yaygınlaştığı görülmektedir (Featherstone 2013: 134). Endüstrileşme
sonrası dönem, resmin reklama, mimarinin teknik mühendisliğe, el sanatlarının endüstriyele dönüştüğü bir
dönem olarak tanımlanmaktadır. 20.yüzyılın ilk dönemlerinde yaygın etkisi görülen modernizm ile disiplinlerarası etkileşim artmış ve uluslararası hale gelmiştir. Modern sanatın, sadece üslup değil, kullanılan
malzeme ve yöntemlerle temelden değişim gösterdiği, sanatın dışında farklı alanlara da kaydığı görülmektedir (Lynton, 2015: 371). Türkiye’de turizmin bir ekonomik çıkış yolu olarak gözükmesi 1930’lu yıllara
kadar inmektedir. Bu çabalar hala geçerliliğini sürdürmektedir ve turizmin, ülke ekonomisine katkısının
artırılması için çabalar hala devam etmektedir (Tekeli 1982: 36). Bu bağlamda multidisipliner bir yaklaşımın avantajlarının kullanılarak, sanat ve turizm, mutlak surette daha yaygın hale getirilmelidir. Özellikle
1960’lı yıllarda sanat disiplinleri için mekân kavramı farklı bir ifade olarak biçimlenmektedir. Çağdaş sanat
çalışmaları ile birlikte mekânın sanatın önemli bir öğesi haline gelmesiyle mekânla ilişkili yaklaşımlar
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artmış, mekân-sanat-tasarım üçgeni çalışmaların ortak noktası halini almıştır. Böylece mekân, sanat alanındaki değişimlerle birlikte değişimin merkezi ve mimari tasarım ile bir bütün olmaktadır. Artık sanatçılar
sadece sanatsal bir üretim değil, mekâna özgü, mekâna göre, mekân ile birlikte ve mekânın kendisi olacak
biçimde sanatsal üretim yapmaktadır (Özsavaş Uluçay 2019).
Akademik açıdan bir araştırma alanı veya konusu olarak turizm, tek bir disiplinin ilgi alanına sığmayacak
kadar geniş ve farklı konuları kapsamaktadır. Bu nedenle turizm akademik alanı, birçok disiplinin kesiştiği
bir noktada durmaktadır ve turizm disiplininin ilgi alanına giren konular, aynı zamanda iktisat, sosyoloji,
antropoloji, coğrafya, tarih, eğitim, tarım, mimarlık, çevre bilimleri, hukuk, şehir ve bölge planlaması, siyaset bilimi, yönetim bilimleri ve sanat gibi daha birçok disiplininin de ilgi alanına girmektedir. Bu açıdan
turizm alanı adeta bir ‘multidisiplin’ konumundadır.
Bir çalışmanın sanat eseri olabilmesi için gerekli kriterlerden biri de bir izleyici kitlesine ihtiyaç duymasıdır. Tasarlanan bazı eserler aktif kullanıcı-seyircileri harekete geçirme eğilimindedir (Foster, 2011, s. 14).
Görsel, işitsel veya duyusal uyaranlar olarak hatıraları uyandırır, katılımcıların kendi deneyimlerini yeni
anlamlara işlemelerine izin verir (Noy & Noy-Sharav, 2013). Sanatın tepkisel ve tanıtıcı tarafı bir yana
dursun, derin travmalara sahip ve kültürel sürekliliğini göç ettiği yerlerde yaşatmaya çalışan bireyler için
görsel sanatlar son derece önem kazanmaktadır. Sanatın iyileştirici yönü ise uzun soluklu adaptasyon ve
ruhsal iyileşme süreçlerinde öne çıkmaktadır (Salihoğlu 2019: 253).
Sanatın toplumla buluşması için oluşturulan galeriler, zamanla bu iletişimi kendi lehlerine çevirmişlerdir.
Sanatçılar eleştiri için müzeyi reddeden çalışmalar yapmış, fakat yapılan çalışmaların görselleri yine galerilerde sergilenmiştir. Maddiyat ve sanat arasındaki süregelen tartışma burada galeri için de yapılabilir.
Sanatçının halka ulaşmak için galerilere ihtiyacı vardır ama diğer yandan ulaşımdaki paradigmalar göz ardı
edilemez. Birbirlerinden çıkar sağlayan eser, sanatçı ve izleyici temelindeki bu sirkülasyon yapısı üretim
olduğu sürece ve bu üretimden maddi manevi katkısı olacak alıcı olduğu sürece devam edecektir (Morkoç
2013:30).
Turizm ve sanat çerçevesini biraz daha daraltırsak, konaklama tesislerinin, aslında şimdiye kadar pek üzerinde durulmasa da sanat eserlerinin tanıtımları üzerindeki önemli etkisinin farkına varılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Seyahat edenlerin bütün otellerde ilk şikâyetleri içeri girer girmez bir yeknesaklık,
yani tekdüzelik havası olmaktadır. Aslına bakıldığında, resim, müzik ve plastik sanatlar, otel lobilerine,
koridorlarına, hatta odalarına kendine has olma etkisi verebilecek en önemli araçlardır. Bu bağlamda yerel
sanatçıların eserlerini konuklara otel iç mekânlarında sergileyebilmelerinin önü açılmalı ve teşvik edilmelidir. Bu sayede hem sanatçıların kazançları artacak hem konaklama mekanları olan otellerin, alışılagelmiş
tekdüze görünümleri daha estetik bir hal alacak, hem de farklı yaş, meslek ve coğrafyalardan gelen, farklı
eğitim düzeylerine sahip insanların sanatla buluşmaları sağlanmış olacaktır.
Sanat ve sanatçı bağlamında mekan arayışları 20. yüzyılının ikinci yarısındaki uyanışın ardından ortaya
çıkmaktadır. Pek çok disiplin eleştirel açıdan ortaya çıktığı gibi, pek çok hareket de bu değişim ve araştırmanın sonucu olarak doğmuştur. Mekan konusunun ortaya çıkmasında, modernist anlayışın tetiklediği galeri eleştirisi ve sanatçı eserinin kişisel özgürlükçü yaklaşımı etkili olmuştur. Bu arayışın farklı kültür,
dünya görüşü, eğitim ve gelir gruplarından gelen insanların bir araya geldiği otellerde de uygulanması
kanımızca çok etkili bir yöntemdir.
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Türkiye’de her ne kadar bu bilinç yaygın olmasa da Yunanistan, Hong Kong ve Şangay'daki bazı otellerin
lobileri ve odaları modern veya klasik sanat eserleriyle zenginleştirilmiştir (Hagtvedt, H. & Patrick, V. M.
2008: 381). Konu ile ilgili birçok pazarlama araştırmasında, ortaya çıkan sonuçlara rağmen, sanat eseri
görüntüleri olan otellerin, müşteriler tarafından otellerin yorumlarına olumlu olarak yansıdığı, sanat eseri
görsellerinin oteldeki rezervasyon oranı üzerindeki olumlu etkisinin, otel endüstrisi tarafından göz ardı
edildiğini gösterir niteliktedir. Bu boşluğu doldurmak adına, sanat eseri görüntüleri ile desteklenen oteller
ve rezervasyonlar arasındaki ilişki ve aralarında iletişimin farkına varılmaları konusunda yapılan araştırmaların bulguları yararlı olabilir. Aynı zamanda otel yöneticileri için web sitelerinin çekiciliğini sanat yoluyla artırmak, otellerinin rezervasyon oranını olumlu yönde etkileyecektir (Zhou-Liu 2019: 243).
Sanat için sergileme alanından öte, eserin kendisine dönüşmesi bağlamında mekân, sanatın dört duvar arasından sınırsız bir alana yayılım göstermesinde büyük rol oynamaktadır. Bu bağlamda mekâna özgü sanatsal yaklaşım ile sanatsal üretimin kendisi haline dönüşmektedir ve oteller de mekan bağlamında bu zincirin
bir parçası olma potansiyelindedir.

İstanbul’un, Şişli ilçesine bağlı Harbiye semtinde bulunan Arts Hotel İstanbul, estetik iç mekan tasarımlarıyla, Mimar Sinan Kafadar’ın sahibi olduğu Metex Design Group tarafından “zamansız” olarak tasarlanmış bir konaklama mekânı olarak hizmet vermektedir. Arts Hotel İstanbul’un arkasındaki temel fikir, büyük otel zincirlerinde yaygın olarak kullanılan modern ve basit tasarım kalıplarından uzaklaşmaktır. Arts
Hotel, özgün fikirleri ve duyulara hitap eden renkleri birleştiren çağdaş bir tasarıma sahiptir. İş otellerinin
tipik sert mizacını değiştiren son derece modern tasarımı ile birlikte, estetik açıdan da ilham verici ve kullanışlı bir otel olarak tasarlanmıştır.
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Arts Hotel İstanbul Füreyya Koral Seramik Panoları
Çalışmaya konu olan Arts Hotel İstanbul’un hikâyesi 2016 yılında, daha önce Ziraat Bankası’na ait bir
binanın satın alınarak otele dönüştürülmesi fikriyle başlar. Ziraat Bankası’ndan devralınan yapının içinde
bulunan ve Çağdaş Türk Seramik Sanatı Tarihinin en önemli isimlerinden, ilk kadın seramik sanatçımız ve
ilk profesyonel seramik atölyesini açan kişi olan Füreya Koral’a ait seramik panoların bulunması, Arts
Hotel İstanbul’un belki de bugünkü konseptini etkileyen en önemli faktörlerden biri olmuştur. Bu kıymetli
emaneti otelin konsepti haline getirmeye karar veren Arts Hotel İstanbul yönetimi isabetli bir karar ile,
Füreya Koral seramik panosuna eşlik etmek üzere önemli sanatçıların eserlerinden oluşan bir koleksiyona
da otelde yer vererek, konaklama mekanını adeta bir sanat galerisine dönüşmesini sağlamıştır.

Arts Hotel İstanbul Tanju Demirci ve Murat Kurt Eserleri
Bugün Arts Hotel İstanbul’da -3. Bodrum Kat, -2. Bodrum Kat, zemin katta bulunan lobi ve diğer dokuz
yatak katında olmak üzere, 12 katta toplam 31 adet özgün sanat eseri yer almaktadır. Bu eserler Türk ve
Batı sanatının önemli isimlerine aittir. Arts Hotel İstanbul’da yer alan eserlerin sanatçılara göre dağılımları
incelendiğinde;
•

Füreya KORAL (4 adet)

•

Yiğit YAZICI (7 adet)

•

Serdar OKAN (2 adet)

•

Pınar Du Pre (1 adet)

•

İsmail ACAR (2 adet)

•

Tanju DEMİRCİ (8 adet)
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•

Murat KURT (5 adet)

•

Andy WARHOL (2 adet)

Arts Hotel İstanbul İsmail Acar Eserleri
sonucu çıkmaktadır. Mevcut çalışmaların tarzları üzerinden bir değerlendirme yapıldığında ise modern
sanat eserlerinin seçilmiş olduğu, soyut, figür soyutlaması ve geleneksel Türk hat sanatlarının modernize
edilmiş versiyonlarının ağırlıkta olduğu dikkat çekmektedir.
Sonuç olarak, iç mekânda sanat ve turizm bağlamında Arts Hotel İstanbul’un tarafımızca seçilmiş olması
tesadüf değildir. Zira isminden de anlaşılacağı üzere, Arts Hotel İstanbul, turizm ve sanat konusunda
önemli bir örnek konumundadır. Bu eserler hem maddi anlamda gelecek kuşaklara bir yatırım niteliği taşımakta, hem de otele bambaşka ve sıra dışı bir hava vermektedir. Otelin başta lobisi olmak üzere tüm
katlarının adeta bir sanat galerisi ambiyansı yaşatması anlamında, diğer işletmelere de sanata ve sanat eserlerine yaklaşım konusunda bir model olması gerekmektedir.

Arts Hotel İstanbul Andy Warhol Eserleri
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Arts Hotel İstanbul sayesinde, sadece sanatçı atölyeleri ve sergi salonlarında görülebilen geleneksel sanat
eserlerinden farklı olarak çevreden bağımsız, belirli bir mekân için yaratılan, bulundukları yerin niteliklerini kullanıp irdeleyen, izleyici katılımı ile sanat eseri ile duygusal bir bağ kurulan ve bunun temel bir
gereklilik olduğu bir sanat anlayışı şekillenmeye başlamıştır. Çalışmamız sırasında bize güleryüzle destek
olarak otel envanterini bizimle paylaşan Arts Hotel İstanbul Genel Müdürü Sayın Burak AKYILDIZ’a
sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
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KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA LABORATUVARINDA FMEA RİSK
DEĞERLENDİRMESİ
Zehra Gülten YALÇIN1, Mustafa DAĞ2, Ercan AYDOĞMUŞ3
1,2

Karatekin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Çankırı / Türkiye
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Öz: Bu çalışmada, öğrenci laboratuvarında FMEA yöntemiyle risk değerlendirilmesi analizi yapılmıştır.
Bu amaçla, hazırlanan 140 sorudan oluşan anket laboratuvar sorumlusu hocalara verilmiştir. Anketleri cevaplaması için 1 hafta süre verilmiş ve sonrasında anketler geri alınmıştır. Yapılan incelemede Laboratuvarda mevcut risklerin, puan olarak 100’den fazla çıkan soruları tespit edilmiştir. Puan olarak fazla çıkan
soruları içeren riskler için önleyici faaliyet çalışması yapılmıştır. Son olarak öğrenci laboratuvarındaki iyileşme oranları hesaplanmıştır. En yüksek riske sahip bölgeler sırasıyla “Tehlikeli kimyasal atıkların sürekli
depolanmaması” , “Depolama alanlarına yetkili personel girmemesi” , “Gaz ile çalışan cihazların güvenilir
olmaması”, “Tüm alet ve gereçlerin kullanımında hijyen şartlarının sağlanmaması” , “Acil durum eğitim
eksikliği” bulunmuştur. Bunlar için sırasıyla “Atıkların uygun şekilde etiketlenmesi ve uzun süreli bekletilmeden ilgili firmalara teslim edilmesi” , “Güvenlik uyarı işaretinin konulması”, “Uygun detektörlerin
eklenmesi ve gazla çalışan cihazların güvenilir cihazlarla donatılması ” , “Laboratuvarda çalışanların cihaz
ve alet bakımında hijyen konusunda eğitilmesi” , “Tüm çalışanlara komisyon tarafından periyodik eğitim
semineri verilmesi” önerilmiştir ve sırasıyla %97,8 , %98,8 , %42,5 , %52,9 , % 99,8 İyileşme oranları
elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Araştırma Laboratuvarı, FMEA Risk Değerlendirmesi, Laboratuvar Güvenliği
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Kimya Mühendisliği Laboratuvarları öğrenci ve araştırma yapan kişiler için tehlikeli kimyasalların kullanıldığı, depolandığı yerler olup tehlikelerin belirlenmesi 6331 sayılı kanun ile zorunlu hale gelmiştir (Karabulut, M., 2016). Laboratuvarlarda çalışanlar, kullanılan kimyasallar açısından çeşitli tehlikeler içermektedir (Oshima,2016). Türkiye’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası ile tehlike sınıfı ne olursa olsun
tüm iş yerleri risk değerlendirme çalışmasını belirli periyotlar da yaptırmak zorundadır. Laboratuvarlar,
72.19.01 NACE koduna sahip olup işyerleri olarak tehlikeli sınıfa girmektedir. Laboratuvarlarda çalışan
araştırmacı ve öğrenci açısından tüm çalışanlar risk altında bulunmaktadır(Özkılıç, 2005). Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) istatistik verileri incelendiğinde kimya sektöründe yılda ortalama 600 / 1200 iş kazası
meydana geldiği ortalama sayısal verilerle elde edilmiştir(TMMOB Makine Mühendisleri Odası Raporu,
2018).
6331 – İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile önce 2012 yılında sonra 2016 yılı itibariyle gerek özel sektör
gerekse kamu kurumu olsun her işveren iş yerinde risk analizi yaptırmak zorundadır. Bu kanun kapsamında;
1) İşveren, firmada çalışan herkesin sağlıklı ve güvenlikli bir ortamda çalışmasını sağlamak zorundadır.
a) Çalışanların maruz kalacağı mesleki riskler konusunda bilgilendirme eğitimlerinin verilmesi, söz konusu tedbirlerin alınması, çalışmayla ilgili gerekli her türlü cihazın teminini sağlamakla yükümlüdür.
b) Firmada kanun kapsamında alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetler.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
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ç) Çalışana görevlendirme verirken bedensel olarak sağlık ve güvenlik açısından çalışma ortamını uygun
hale getirir.
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi
için gerekli tedbirleri alır.
2) İşveren eğer yeterli uzmanlık bilgisine sahip değilse gerekli yerlerden hizmet almak zorundadır.
3) İşveren, çalışma hayatında aldığı önlemlerin maliyetini çalışana yansıtamaz. Risk değerlendirmesinde
tehlikeli kimyasal maddeler risk düzeylerine göre belirlenerek buna uygun sağlık ve güvenlik önlemleri
alınmış olur (Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkındaki yönetmelik,
2013).
Risk değerlendirmesinde;
•Kullanılan kimyasalların tehlike düzeyi özellikleri,
•Üretici firmanın kimyasalın üzerinde bulundurmak zorunda olduğu MSDS bilgi formunun bulundurulması,
•Çalışanın kimyasalı kullanımı sırasındaki süre ve etki yapma düzeyi,
•Kimyasalların kullanıldığı yer ve kullanım miktarı,
•Meslekte maruziyet sınır değerleri,
•Belirlenmiş risklere göre alınan risk önleme çalışmalarının etkisi,
•İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının ortak çalışması sonucu dosyaların kayıt altında tutulması esastır.
Bunun yanı sıra önemli risk teşkil edecek bakım ve onarım çalışmaları da risk değerlendirme kapsamında
yer alır. Risk değerlendirmesi, ilgili yönetmeliğe bağlı olarak kayıt altında dosyalanır (T.C. Resmi Gazete,
Sayı: 28733, 2013).
Risk değerlendirme, belirli zaman diliminde düzenli aralıklarla, iş yerinde yeni bir kimyasalın kullanımı
söz konusu olduğunda, yeni çalışma ekipmanları kullanımında yapılmalıdır. Risklerin önlenerek en düşük
seviyeye indirilmesi için; öncelikle riske sebep olan,
•Kimyasalın zararsız veya daha az zararlı olan bir kimyasal ile değiştirilmesi, yani ikame olarak adlandırılır.
•Eğer çalışma şartları buna uygun değilse ortama tehlikeli kimyasalın etkisini azaltacak yeni bir kimyasal
kullanımı ve çalışma ekipmanı temini yapılır.
•Çalışma ortamına ve çalışanın fiziki şartlarına uygun cihaz ve malzeme kullanılır.
•Riski kaynağında yok etmek için yapılan çalışmanın ardından toplu korunma önlemleri için çalışmalar
yapılır.
•Tüm bu riski önleme çalışmaları yetersiz kaldığında kişisel koruyucu donanım kullanımı gerçekleştirilir.
•Risk değerlendirme çalışmaları çalışma ortamındaki kurulan çalışma ekibiyle gerçekleştirilir. Bu ekipte
İş yeri hekimi de olacağı için sağlık değerlendirme raporları da hazırlanmış olmaktadır (Akarsu, 2016).
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A. Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA
FMEA’nin temel amacı mevcut olası tehlikeyi sonradan bulmak ya da düzeltmek değil, riskleri erkenden
tanıma ve alınması gereken önlemleri önceden alma ve sebep olan etkileri belirlemeye yönelik bir çalışmadır (Özkılıç, 2005).
FMEA’ın Faydaları
Söz konusu yöntem ile FMEA tekniği uygulaması sonucu aşağıda belirtilen noktalarda fayda sağladığı
görülmüştür (Fattahi, 2018).
•Bir işletmede ya da hizmette hatalardan meydana gelecek zararın oluşumunun engellenmeyi sağlar.
•İşletmede mevcut tüm hataları belirlemede etkindir.
•Hataların kaynağında asıl sebebi bulmaya yönelik etkileri belirler. Belirlenen bu hataların ekipman kaynaklı mı yoksa hizmet olarak yapılan çalışandan kaynaklı mı olduğu bilgisine kolay ulaşır. •Cihazların
kurulum aşamasından başlayarak kullanım aşamasına kadar sebep olacağı riskleri belirler.
•Güvenilirliğin, deneysel test yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmesini sağlar.
•Mevcut yüksek risklerin nasıl en aza indirilebileceği hakkında bilgi verir.
•Cihaz kurulum sırasında meydana gelebilecek hatalarının kötü etkisinin nasıl giderilebileceğini tanımlar.
B. FMEA’da Kullanılan Tanımlar
Muhtemel Zarar Etkisi: Risk analizi yapılacak işletmede zarar sebep olması düşünülen olası olaylara verilen addır (Sulaman, 2019, Carlson, 2014).
Zarar Etkisi Sonucu: Bir işletmede tehlike içeren olay meydana geldiğinde, bu olayın etkisinin çalışma
şartlarına vereceği zararın sonucuna verilen addır.
RÖS = P(olasılık) x S(şiddet) x D(fark edilebilirlik)
P: Meydana gelmesi olası zararların oluşma olasılığına verilen addır.
S: Meydana gelecek zararın önemine verilen addır. Şiddet ile ifade edilir.
D: Tehlikenin meydana getirdiği zararın önceden keşfedilmesini belirleyen zorluk derecelendirmesine verilen addır.
RÖS: Risk öncelik Sayısı. Bu tanımlamadan sonra risk tablosu hazırlanarak olası kritik olayın meydana
gelmesini önleme çalışması yapılır. Elde edilen RÖS katsayısının en büyük değeri baz alınarak önlem alınmaya başlanır (Galıerıkova, 2017).
Yapılan literatür taramasında, örnek toplama ile başlayan ve klinik kimya laboratuvarında bir test raporuyla
biten süreçle ilgili hataları azaltmak için proaktif bir araç olan arıza modu ve etkileri analizi (FMEA) risk
analizini uygulamışlardır (Jiang, 2015).Yapılan bir çalışmada hastanede tüm teşhisin % 80-90'ı laboratuvar
testleri temelinde yapıldığından laboratuvarlar hasta güvenliği üzerinde büyük etkiye sahiptir. Laboratuvar
hataları tüm test sonuçlarının % 0,012 – 0,6’dan rapor edilen bir sıklığa sahiptir. Hasta güvenliği, kalite
hatalarını belirlemek ve izlemek için aktif sistemi uygulayarak güçlendirilebilecek bir yönetsel konudur.
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Bu, olay raporlamasını içeren politikaların ve prosedürlerin zayıflıklarının tanımlanmasına ve düzeltilmesine yol açar. Arıza modu başka bir yoldur ve Etki Analizi gibi proaktif yöntem olduğu için bunu uygulamışlardır (Agarwal, 2013).
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı; üniversite öğrenci laboratuvarında mevcut riskleri belirleyerek risk önleyici faaliyet
çalışmaları ile riskleri minimum düzeye indirmek ya da yok etmekti.
KAPSAM
Bu çalışma kapsamında, 140 sorudan oluşan anket hazırlanmıştır. Anket hazırlama 8 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamaların şematik gösterimi aşağıda belirtildiği gibidir.
1.Araştırma laboratuvarında risk analizinin amacının belirlenmesi
2.Risk analizi anketlerinin oluşturulması
3.İlgili uzmanlar ile risk analizi çalışması yapılması
4.FMEA yöntemi ile risk öncelik sayısının hesaplanması
5.Risk öncelikli bölgelerin tespit edilmesi(RÖS-100)
6.Risk öncelikli bölgeler için önleyici faaliyet önerilmesi
7.Önerilen önleyici faaliyet ile ikinci risk çalışmasının yapılması
8.Risk öncelikli bölgelerde iyileşme oranlarının hesaplanması
YÖNTEM
Anket hazırlamaya başlarken; Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Araştırma laboratuvarında ön değerlendirme işlemi yapıldı. Sonrasında 140 soruluk anket oluşturuldu. Her hafta Cuma günü
toplantı yapıldı. 140 sorudan oluşan anket laboratuvar sorumlusu kişilere verilmek üzere hazırlandı. İlgili
araştırma laboratuvarından sorumlu kişiye anket 1 hafta süreliğine cevaplaması için verildi. Bu süre bitiminde anketler toplandı ve 140 sorunun değerlendirilmesi yapıldı. Bu soruların değerlendirilmesinin çarpımlarının 100 ve üzeri çıkanlar için iyileştirme çalışması yapıldı. Laboratuvar sorumlusu hocalara iyileştirme çalışması için verilen anketler toplanarak değerlendirilerek sonuçların excel’e geçirilmesi ile anket
değerlendirilmesi sona erdi.
BULGULAR
Bu çalışmada, FMEA yöntemi ile araştırma laboratuvarında risk analizi çalışması yapılmıştır. Bu yöntem
laboratuvarda mevcut olası risklerin belirlenmesi ve özellikle tehlikeden kaynaklanacak zararın kaynağında önlenmesine yönelik değerlendirme tekniğidir.
Laboratuvarda “Tehlikeli kimyasal atıkların sürekli depolanmaması” , “Depolama alanlarına yetkili personel girmemesi” , “Gaz ile çalışan cihazların güvenilir olmaması”, “Laboratuvarda kullanılan cihazların
hijyen şartlarının sağlanmaması” , “Acil durum eğitim eksikliği” bölgelerinde risk yüksek çıkmıştır. İyileştirme çalışmaları da yapılarak riskli bölgeler aza indirgenmiştir.
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Bu metot ile risk değerlendirmesi hem çok kolay hem de detaylı bir teorik bilgi gerektirmemektedir. İşe
yeni başlayan bir uzmanın ve çalışma grubunun kolayca uygulayabileceği bir yöntemdir. FMEA metodu
genelde mevcut cihazların ve ekipmanlar dan kaynaklanan risklerin çözümlerine ve diğer risklerin giderilmesine yöneliktir. Bu metodun kullanılmasının sebebi her alanda her yere uygulanabilirliği kolay olması
sebebiyle laboratuvarda ki risklerin giderilmesi için seçilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Yapılan bir çalışmada, hastane laboratuvarında FMEA risk değerlendirme yöntemi ile çalışılmıştır. Bu risk
ve hataların potansiyel etkileri ve potansiyel nedenleri belirlendikten sonra, bu risk ve hataların şiddet,
olasılık ve tespit katsayıları risk hesaplama ve değerlendirme tablosunda puanlanarak değerleri bulunmuştur. Yöntemin uygulanması esnasında, hatanın frekansını belirten “olasılık”, hatanın ciddiyetini belirten
“şiddet” ve hatanın hastaya ulaşmadan tespit edilmesini belirten “tespit” katsayısı bileşenleri kullanılmıştır
(Aksay, K., 2012). Bizim çalışmada da bu değerler belirlenmiş olup RÖS( risk öncelik sayısı) hesaplaması
yapılmıştır. Bu değer mevcut sorunun önceliğini belirlemede ve önleyici faaliyetlere girişilmesini sağlamaktadır( Altın, ZG., 2017).
Aydınlı tarafından 2010 yılında bir üniversite hastanesi tıbbi gaz sistemi üzerinde yapılan FMEA çalışmasında ise, RÖS’lerin toplamı ile önerilen faaliyetlerin tamamlanmasından sonra beklenen RÖS’lerin toplamı dikkate alındığında % 70,25’lik bir gelişim öngörülmüştür. Bizim bu çalışmada ise %99,8’lik değerlendirme sonrası risk önleyici çalışma elde edilmiştir. Literatürde Kimya Mühendisliği Laboratuvarlarında
FMEA ile risk değerlendirme çalışmasına pek rastlanmamakla birlikte değişik çalışma alanlarında FMEA
ile ilgili değerlendirmeler yapıldığı görülmüştür.
Laboratuvar çalışmalarında yapılan bir risk değerlendirmesinde ise; gürültü, iş stresi, çalışma hızı ve ortam
sıcaklığı gibi ergonomik faktörlerin çalışanlar için risk unsurlarını artırdığı vurgulanmıştır (Atasoy, A.,
2010).
Bizim çalışmamızda, belirlenen RÖS değerleri aşağıda verilmiştir. Literatür çalışmalarına benzer risk önleyici faaliyetler ile risk seviyesi en aza çekildiği görülmüştür.
RÖS değeri 100 değerinin üzerinde çıkan bölgeler yüksek risk öncelikli bölge olarak belirlenmiştir. Bu
bölgeler için önleyici faaliyetler önerilmiş ve belli oranlarda iyileşme elde edilmiştir.
“Tehlikeli kimyasal atıkların sürekli depolanmaması” 548 RÖS değeri ile en yüksek risk bölgesi olarak
belirlenmiştir. Bu bölgedeki riski azaltmak için “Atıkların uygun şekilde etiketlenmesi ve uzun süreli bekletilmeden ilgili firmalara teslim edilmesi” önleyici faaliyet önerilmiştir. Bu önleyici faaliyet ile yapılan
anket RÖS değeri 1 olarak bulunmuştur. Bu bölgedeki iyileşme yüzdesi %97,8 olarak belirlenmiştir.
“Depolama alanlarına yetkili personel girmemesi” 548 RÖS değeri ile en yüksek risk bölgesi olarak belirlenmiştir. Bu bölgedeki riski azaltmak için “Güvenlik uyarı işaretinin konulması” önleyici faaliyet önerilmiştir. Bu önleyici faaliyet ile yapılan anket RÖS değeri 1 olarak bulunmuştur. Bu bölgedeki iyileşme
yüzdesi %98,8 olarak belirlenmiştir.
“Gaz ile çalışan cihazların güvenilir olmaması” 124 RÖS değeri ile en yüksek risk bölgesi olarak belirlenmiştir. Bu bölgedeki riski azaltmak için “Uygun dedektörlerin eklenmesi ve gazla çalışan cihazların güvenilir cihazlarla donatılması ” önleyici faaliyet önerilmiştir. Bu önleyici faaliyet ile yapılan anket RÖS değeri 84 olarak bulunmuştur. Bu bölgedeki iyileşme yüzdesi %42,5 olarak belirlenmiştir.
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“Laboratuvarda kullanılan cihaz ve ekipmanların hijyenik şartların sağlanmaması ” 140 RÖS değeri ile en
yüksek risk bölgesi olarak belirlenmiştir. Bu bölgedeki riski azaltmak için “Laboratuvarda çalışanların cihaz ve alet bakımında hijyen konusunda eğitilmesi” önleyici faaliyet önerilmiştir. Bu önleyici faaliyet ile
yapılan anket RÖS değeri 80 olarak bulunmuştur. Bu bölgedeki iyileşme yüzdesi %52,9 olarak belirlenmiştir.
“Acil durum eğitim eksikliği” 120 RÖS değeri ile en yüksek risk bölgesi olarak belirlenmiştir. Bu bölgedeki riski azaltmak için “Tüm çalışanlara komisyon tarafından periyodik eğitim semineri verilmesi” önleyici faaliyet önerilmiştir. Bu önleyici faaliyet ile yapılan anket RÖS değeri 1 olarak bulunmuştur. Bu bölgedeki iyileşme yüzdesi % 99,8 olarak belirlenmiştir.
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Öz: Bu çalışmada; fosil yakıtlı araçlarda soğutma sisteminin yakıt tüketimi üzerine etkisini azaltmak için,
seçilen model bir araç üzerinde fotovoltaik panel sistemi tasarlanmıştır. Fotovoltaik modül olarak Flexible
Monokristal bir panel kullanılmıştır. PV modülden elde edilen elektrik enerjisini jel aküye aktarmak ve
şarj etmek için MPPT şarj regülatörü kulanılmıştır. Jel akü yeterli doluma ulaştıktan sonra motora yük
binmeden klima çalıştırılabilecektir. Araç kullanım ve güneş ışınım değerine bağlı olarak jel aküdeki enerji
seviyesi belli bir değerin altına düştüğünde, klima tam soğutma sağlayamayacağı için otomatik olarak aracın kendi aküsü devreye girecek ve soğutma işlemi devam edecektir. Jel akü tam doluma ulaştığında bypass
sistemi sayesinde soğutma sistemi için aracın kendi aküsü devre dışı bırakılarak tekrar jel aküden enerji
sağlanmaya devam edilecektir. Yapılacak otomasyon ve entegrasyon sayesinde jel akünün enerji seviyesi
takip edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Klima, PV Modül, Jel Akü, Şarj Regülatörü
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Gelişen teknolojiyle beraber modern yaşamda zorunlu ihtiyaçlardan biri haline gelen araçlarda iklimlendirme ve soğutma uygulamaları gün geçtikçe önem kazanmış ve araçlarda bu özellikler standart donanım
haline gelmiştir.
Araç teknolojisinde donanımsal özelliklerin artması ve değişmesi ile araçların ağırlıklarında artış olduğu
gözlemlenmiştir, bu sebepler donanımsal özelliklerin sürdürülebilir olması için gerekli enerji miktarı da
bununla beraber artmaktadır. Çoğu araç üretici firma bu enerji tüketiminin karşılanabilmesi için daha verimli motor teknolojilerinin kullanılması, sürdürülebilir çevre yakıt performanslarında, çevresel etkileri
olumsuz yönde etkilemeyecek önlemlerin alınmasını içeren AR-GE çalışmaları yürütmüştür ve yürütmeye
devam etmektedir. Zira yakıt tüketimini arttıran bu konfor parametreleri, araçlardan kaynaklanan sera gazları emisyonlarında artışa sebep olmaktadır.[1]
Sera gazı emisyonlarının artışından dolayı da küresel ısınmanın etkileri artarak hissedilecektir. Bununla
beraber bozulan konfor şatları gereği iklimlendirmeye olan talep artmaktadır. Bu da daha fazla enerji tüketimi oluşturacağı anlamına gelmektedir. [2]
Günümüzde dünya da enerji ihtiyacının büyük bölümü halen daha fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Sera
gazı emisyonunu azaltmak için yenilenebilir enerjinin payı artırılması gerekmektedir. Ayrıca Birleşmiş
Milletler tarafından düzenlenen İklim Değişikliği Konferanslarında “temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketim payı tüm enerji kaynakları içerisinde en az %25 olmalıdır” sonucu çıkmıştır. Ülkelerin bu
hedefe en geç 30 yıl içerisinde ulaşması gerekmektedir, aksi takdirde dünyada yaşanılamayacak bölgelerin
oluşacağı ve değişen iklim koşullarındaki değişimlerin kalıcı olacağı belirtilmiştir. Çünkü fosil yakıtlar
küresel ısınma, iklim değişikliği gibi birçok önemli sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunların boyutları giderek insanlık ve doğa açısından ciddi bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. Bundan dolayı fosil yakıtlar yerine küresel bazda yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma zorunluluğu doğmaktadır [3, 4].
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Güneş Enerjisi
Güneşe ait ışınım enerjisi, yeryüzü ve atmosferde yer alan fiziksel ve biyolojik etkileşimleri yönlendiren
temel bir enerji kaynağıdır. Güneş, 1.99x1030 kg kütlesinde sıcak bir gaz küresi olup, yüzey sıcaklığı yaklaşık 6 000 K’dır (Kelvin). Güneşin merkezinde sıcaklık 8 x 106 K ile 40 x 106 K arasında değişmektedir.
Güneşin bu olağan üstü yüksek sıcaklıkta bir saniyede yaydığı ışıma enerjisi, yaklaşık 4×1023 kW’tır.
Güneşin çapı 1.392 x 106 km’dir. Güneş, gezegenimizden yaklaşık 1.496 x 108 km kadar uzaklıktadır.
Güneşten dünyamıza gelen enerji, bu çok uzak mesafeyi 8 dakikada kat eder ve yerküre, 40 dakika içerisinde dünya üzerinde bir senede tüketilen toplam enerjiye eşit bir enerjiyi güneş ışınlarından soğurur.
Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon işlemi, yani hidrojen gazının helyuma dönüşmesi ile
açığa çıkan ışıma enerjisidir ve dolayısıyla güneş sürekli bir füzyon reaktörü olarak kabul edilebilir. Bu
işlem milyonlarca yıl daha devam edeceğinden (yaklaşık olarak belirlenen rakamlara göre beş milyar yıl)
güneş, gezegenimiz için sonsuz bir enerji kaynağıdır. [5]
Şekil 1’de ülkemizdeki Güneş Enerjisi radyasyon değerleri renklendirilerek harita üzerinde gösterilmiştir.
Kırmızı tonların olduğu bölgelerdeki Güneş Enerjisi potansiyeli 1600 kWh / m². yıl’ dan fazladır.[6] Mavi
tonların olduğu bölgelerde ise 1400-1600 kWh/m².yıl arasındadır.[6] Ve bu bile büyük bir potansiyeldir.

Şekil 1. Türkiye güneş enerjisi potansiyeli atlası (GEPA) [6]
AMAÇ
Araç iklimlendirme sistemi, araç içi ortamı soğutan, akan havayı temizleyen ve nem ayarını yapan, hava
akış durumunu ayarlayan, iç ortam konforunu sağlamaya yönelik kullanılan elektro-mekanik bir sistemdir.
Sistemin çalışması temel olarak, klima sisteminin araç içi ortam ısısını çekip ortamdan uzaklaştırarak atmosfere bırakmasından ileri gelmektedir [7].
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Şekil 2. Araç klima elemanları [8]
Araç iklimlendirme sistemlerinin araç içi ortam ısısını çekip atmosfere bırakma süreci üç önemli olguyu
içermektedir; Isı transferi, Buharlaşma ısısı (Latent heat of vaporization) ve Basıncın kaynama ve yoğunlaşma üzerindeki etkisidir.
Bu çalışmada araçların soğutma sistemlerinin motora getirdiği ek yükü azaltan bir tasarım yapılması hedeflenmiştir. Bunun için Fotovoltaik destekli bir sistem öngörülmüştür ve tasalanan bu sistemde enerjiyi
güneşten almanın yanı sıra bazı olası durumlara otomasyon ile çözümler getirilmeye çalışılmıştır ve bu
sayede motora yük binmeden klimanın çalıştırılması ve yakıt tasarrufunun sağlanması amaçlanmıştır.
KAPSAM
Son yıllarda giderek artan enerji ihtiyacı göz önüne alındığında fosil yakıtların geri dönüştürülemez oluşları
ve çevreye verdikleri zararlar bizleri yenilenebilir enerji kaynaklı çözümlere yönlendirmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan Güneş Enerjisi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre kaynağı gereği
daha geniş bir alanda kullanılabilmektedir. Ayrıca fotovoltaik modüller daha ekonomik hale geldiği gibi
yapılan yeni tasarımlarla birlikte verimleri de artmaktadır. Son teknoloji monokristal paneller ile %25 seviyelerine kadar verimlilikleri ulaşmaktadır. Bütün bunlar PV destekli sistemlerin cazipliğini de her geçen
gün artırmaktadır.
PV destekli tasarlanan sistemin aracın soğutma sistemini çalıştıracak gücü ürettiği varsayılmıştır. Bu şartın
sağlandığında aracın yakıt tüketiminde sağlanan tasarruf incelenmiştir. Ayrıca sistemin çalışması için gerekli otomasyon sisteminin yapısının tasarlanmasını kapsamaktadır.
YÖNTEM
PV destekli araç kliması tasarımında kullanılacak ekipmanlar aşağıda açıklanmştır.
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1-

MPPT

MPPT şarj regülatörü maksimum güç noktası izlemesi yapan bir düzenleyicidir. PWM şarj regülatörlerin
aksine aküyü şarj ederken sadece voltajı indirgemekte kalmayıp akımı da voltaja göre ayarlayarak panelden
gelen gücün tamamının kullanılmasına olanak sağlamaktadır. PWM regülatörlerin aksine MPPT şarj regülatörü daha pahalıdır. Ama bu çalışmada şarj süresini kısalttığı daha verimli olduğu için MPPT şarj regülatörü tercih edilmiştir.
Yaklaşık Maliyet: 73 $
2-

Arduino

Arduino üzerindeki giriş çıkış portları bulunan mikrodenetleyici kart ile Processing diline dayanan fiziksel
programlama platformudur. Arduino sayesinde dijital ve analog sinyaller işlenebilir. İşlediği sinyallerle
çevresiyle etkileşim halinde olan cihazlar tasarlanmaktadır.
Çalışmamızda en önemli materyal olarak Arduino kullandık. Arduino diğer mikrodenetleyici elemanlara
göre daha ekonomik bir çözüm oldu.
Arduino Maliyet: 3 x 26 $ = 78 $
3-

Flexible Monokristal Panel

Güneş hücrelerinde ışık emici madde olarak Monokristalin silikon kullanılan panellerdir. Monokristal paneller Polikristal panellerde göre daha verimlidir.
Esnek Monokristal Güneş Panelleri teknelerde ve karavanlarda sıklıkla tercih edilen bir panel türüdür. 2025 dereceye kadar esneyebilirler ve diğer monokristal panellere göre daha hafiftirler. Örneğin 130W Normal bir panel 12 kg ağırlığında iken Esnek bir panel 1,3 kg ağırlıklarında olmaktadır.
Bu çalışmada gerek ağırlık avantajı gerek verim avantajından dolayı flexible monokristal tasarımda kullanılmıştır.
Yaklaşık Fiyat: 1,8 $ / Wp
Kullanacağımız alan: 2 m²
Planlanan Panel Gücü: 400 Wp
Maliyet: 1,8 x 400 = 720 $
4-

Jel Akü

İçerisin jel kıvamında elektrolit bulunan kuru sınıfta bir aküdür. İçerisindeki jel sülfürik asit ile isli silikanın
karıştırılmasıyla elde edilir. Bu tasarımda tercih edilmesinin sebebi derin deşarj imkânı sunmasıdır. Tasarımda kullandığımız akü 150 Ah 12 V aküdür. Bu akünün deşarj kritik voltajı 12,8 V’tur.
Ağırlık: 2 x 44 kg
Yaklaşık Akü Maliyeti: 2 x 285 $ = 570 $
Bu çalışmada dizel motorlu bir araç referans alınmıştır. Şekil 3’te dizel motorlu bir aracın soğutma sisteminin buharlaştırıcı sıcaklığına bağlı olarak kompresör gücündeki değişim gösterilmiştir. Buharlaştırıcı ile

470

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
ortam arasındaki sıcaklık farkı azaldıkça kompresör güç tüketimi azalmaktadır. Ayrıca Şekil 3’te yakıt
tüketimindeki değişimde gösterilmiştir.

Şekil 3. Dizel motorların soğutma sistemine bağlı yakıt tüketimleri [1]
Bu çalışmada evaparatör sıcaklığı 10 °C olarak referans alınmıştır. Şekil 3’teki gibi 10 °C’de kompresör
güç tüketimi yaklaşık 0,8 kW’tır. Yakıt tüketimi de yaklaşık 0,203 L / saat olarak gerçekleşmiştir. [1]
Günlük 5 saat PV destekli soğutma sistemi kullanımında ve 10 °C referans buharlaştırma sıcaklığında
1,015 L yakıt tasarrufu sağlanacaktır.

Şekil 4. PV destekli araç kliması tasarımı şematik gösterimi
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Bu çalışmada, araçların soğutma sistemlerinin motora getirdiği ek yükü azaltan bir tasarım yapılması hedeflenmiştir. Bunun için tasarladığımız sistemde enerjiyi güneşten almanın yanı sıra bazı olası durumlara
otomasyon ile çözümler getirilmeye çalışılmıştır. PV destekli araç kliması tasarımı şematik gösterimi
Şekil 4’te gösterilmiştir. Şekil 4’te şematik tasarımda görüldüğü gibi aracın kendi akü şarj sistemi ile PV
destekli sistem arasında otomatik bir geçiş olacaktır. Flexible Monokristal Fotovoltaik modül ile şarj olan
jel akü, güneşlenmenin yeterli olmadığı ya da klimanın kullanımın yoğun olduğu durumlara bağlı olarak
deşarj olması durumunda voltaj düşüşü yaşayacaktır.
Voltaj düşüşünü Şekil 4’te gösterilen Arduino-1 jel aküye paralel bağlandıktan sonra voltmetre gibi davranıp jel aküdeki voltajı ölçecektir. Ölçtüğü değeri Arduino-3 ile paylaşacaktır. Arduino-3, jel aküdeki
voltaj değeri kritik değerinin altına düştüğü anda jel aküden gelen hattaki kontaktörü açıp araç aküsünden
gelen hattaki kontaktörü kapatacaktır. Arduino-1 jel akü şarj olup yeterli voltajı sağladığını Arduino-3’e
bildirdikten sonra bu sefer jel akünün olduğu hattaki kontaktör kapanıp diğer kontaktör açılacaktır. Arduino-2 ise sadece sulu akünün ömrü ve voltaj seviyesi hakkında bilgi verecektir. Arduino-2 tasarımda opsiyoneldir. Bu tasarım sayesinde sistemde süreklilik sağlanmıştır. Ayrıca tasarımda kullanılan mikrodenetkeyicilere haberleşme modülü ilave edilerek sistemin uzaktan kontrolü de sağlanabilir. Bunla ayrı bir çalışma konusudur.
BULGULAR
Araçların soğutma sistemlerinin motora getirdiği ek yükü azaltan fotovoltaik destekli otomasyon sistemi
sayesinde hem aracın kendi aküsü hem de PV destekli sistemin jel aküsü koordineli bir şekilde çalışacak
bir tasarım yapılmıştır. Bu çalışma sonunda tasarlanan sistem sayesinde yıllık 2862 km daha fazla gidilerek
yine yıllık yaklaşık 304,5 L daha az yakıt tüketimi sağlanacaktır. Bu sayede, ortalama bir binek aracın
havaya 1 km başına yaklaşık 250 gram CO2 saldığını varsayarsak atmosfere yıllık 722,6 kg CO2 salınımının da önlendiği öngörülebilmektedir.
SONUÇ
Bu çalışmada araçların soğutma sistemlerinin motora getirdiği ek yükü azaltan bir tasarım yapılmıştır. Bunun için Fotovoltaik destekli bir sistem öngörülmüş ve tasarlanan bu sistemde enerjiyi güneşten almanın
yanı sıra bazı olası durumlara otomasyon ile çözümler getirilmeye çalışılmıştır ve bu sayede motora yük
binmeden klimanın çalıştırılması ve yakıt tasarrufunun sağlanması amaçlanmıştır. Bir sonraki çalışmada,
sistem üzerinden değerler alınarak maliyet analizi, geri dönüşüm süresi, yakıt tasarrufu hesabı yapılacaktır.
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Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elâzığ, Turkey
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BİR FAZLI ŞEBEKE ETKİLEŞİMLİ EVİRİCİLERDE KULLANILAN PLL
ALGORİTMALARI
Akif KARAFİL
Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,
Yalova / Türkiye
Öz: Günümüzde ihtiyaç duyulan enerji talebinin karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının payı
giderek artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin şebekeye aktarılması gerekir.
Fakat enerjinin şebekeye aktarılmasında karşılaşılan en büyük problemlerden biri de senkronizasyon hatalarıdır. Şebeke etkileşimli eviricilerde şebeke ile senkronizasyonun sağlanabilmesi için faz kilitleme döngüsü (PLL) tekniğinin kullanılması gerekir. PLL tekniği ile şebeke frekansının kontrolü sağlanmaktadır.
Evirici ile şebeke arasında etkili bir senkronizasyon yapılabilmesi için uygun bir PLL algoritması belirlenmelidir. Ayrıca PLL algoritmasının şebekenin dengesiz durumlarına, harmoniklere ve dış bozucu etkilere
karşı hızlı bir dinamik tepki vermesi istenir. PLL algoritması beklenen durumları karşılayamazsa evirici ile
şebeke arasında senkronizasyon hataları oluşur. Bu hatalar, sistemde kullanılan elemanlara zarar verebilir.
Bu yüzden şebeke yönetmeliklerinde belirtilen güç kalitesi, gerilim ve frekans kararlılıkların sağlanabilmesi için hızlı ve etkili bir PLL algoritmasının belirlenmesi önemlidir. Bir fazlı şebeke etkileşimli eviricilerde kullanılan PLL algoritmaları genel olarak dört grupta incelenebilir. Bunlar; T/4 gecikmeli PLL, ters
Park dönüşümlü PLL, gelişmiş PLL ve ikinci dereceden genelleştirilmiş integratör (SOGI) tabanlı PLL
algoritmalarıdır. Bu algoritmaları birbirinden ayıran en temel fark faz detektörünün düzenlenmesi ve faz
hatasının belirlenmesidir. Bu çalışmada bir fazlı şebeke etkileşimli eviricilerde kullanılan T/4 gecikmeli,
ters Park dönüşümlü, gelişmiş ve SOGI tabanlı PLL algoritmaları yapısal olarak detaylı bir şekilde incelenmiş ve PSIM benzetim programında benzetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: PLL Algoritmaları, Bir Fazlı Şebeke Etkileşimli Evirici, Senkronizasyon
GİRİŞ
Teknolojinin artması ile birlikte enerjiye olan ihtiyaçta giderek artmaktadır. İstenilen enerji talebinin karşılanması için enerji çeşitliliğinin de arttırılması gerekir. Yenilenebilir enerji kaynakları ile elde edilen
enerjinin, enerji sektöründe önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. Özellikle kurulumu basit, istenilen yere kolayca taşınabilen, sessiz olan fotovoltaik (PV) paneller ile kurulan sistemler konutlarda, tarım
sulamada, uzay araştırmaları vb. birçok alanda kullanılmaktadır. Şebekeye bağlı olan sistemlerde güneş
ışığının yeterli olduğu zaman dilimlerinde yükün talep ettiği enerji PV paneller ile karşılanırken fazla gelen
enerji şebekeye aktarılmaktadır. Böylece sistemin amorti süresi de kısalmaktadır. Bir fazlı şebeke bağlantılı
PV sistemin yapısı Şekil 1’de gösterilmiştir (Roncero-Clemente ve diğ., 2015; Yang ve Blaabjerg, 2012;
Nagliero ve diğ., 2010).
Bir fazlı şebeke bağlantılı PV sistemin en önemli ünitesi senkronizasyon kısmıdır. Senkronizasyon birimi,
senkronizasyon ve kontrolü sağlamak amacıyla şebeke gerilim bilgisinin (frekans, faz ve genlik) elde edilmesini sağlayan ünitedir. En yaygın kullanılan senkronizasyon metodu PLL algoritmasıdır. Hem güç (PQ
kontrol) hem de akım denetleyicinin çalışmasını, PLL algoritma performansı doğrudan etkilemektedir. Sistemde eviricinin düzgün çalışabilmesi PLL algoritmasına bağlıdır. Bu yüzden sistem için hızlı, etkili ve
uygun bir PLL algoritmasının tasarlanması gerekir. Bir fazlı şebeke etkileşimli eviricilerde kullanılan PLL
algoritmaları genel olarak dört grupta incelenebilir. Bunlar; T/4 gecikmeli PLL, ters Park dönüşümlü PLL,
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gelişmiş PLL ve ikinci dereceden genelleştirilmiş integratör (SOGI) tabanlı PLL algoritmalarıdır. Bu algoritmaların birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları olmasına rağmen birbirinden ayıran en temel
fark faz detektörünün düzenlenmesi ve faz hatasının belirlenmesidir (Karafil ve Özbay, 2020; Santos Filho
ve diğ., 2008; Saleem ve diğ., 2019).
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Şekil 1. Bir fazlı şebeke bağlantılı PV sistemin yapısı
Bir fazlı PLL algoritmalarında genel olarak kullanılan yöntem şebeke gerilimini (vg) kullanarak dört evreli
gerilim vektörünü (vαβ) oluşturmaktır. Gerilim vektörü daha sonra dq dönen referans sistemine dönüştürülür ve elde edilen değerler ile şebeke geriliminin faz açısı (θg) elde edilir (Golestan ve diğ., 2012).
AMAÇ
Bu çalışmada, bir fazlı şebeke bağlantılı PV sistemlerin en önemli kısmı olan PLL algoritmalarının yapısı
incelenmiştir. Sistemde genel olarak kullanılan T/4 gecikmeli PLL, ters Park dönüşümlü PLL, gelişmiş
PLL ve ikinci dereceden genelleştirilmiş integratör (SOGI) tabanlı PLL algoritmalarının analizi yapılarak
PSIM programında benzetimi gerçekleştirilmiştir.
KAPSAM
Farklılıklara rağmen tüm PLL algoritmaları üç ana kısımdan oluşur. Bunlar; faz detektörü (PD), filtre ve
gerilim kontrollü osilatördür (VCO). Şekil 2’de PLL algoritmasının blok şeması verilmiştir.
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Şekil 2. PLL algoritmasının blok şeması
PLL algoritmasının çalışma mantığı kısaca şu şekildedir: ilk kısımda yer alan faz detektöründe gerilim
sinyal fazı ve VCO çıkış sinyal fazı karşılaştırılarak hata sinyali elde edilir. Faz detektöründen çıkan hata
sinyali, filtreden geçirilerek gerilim kontrollü osilatöre uygulanır. Gerilim sinyalinin frekansı ile VCO çıkışından elde edilen sinyalin frekansı birbirine eşit ise faz farkı sıfırdır, yani belirlenen frekansta kilitleme
gerçekleştirilmiştir (Nicastri ve Nagliero, 2010).
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T/4 Gecikmeli PLL Algoritması
T/4 gecikmeli PLL algoritmasında “αβ” sisteminin “α” bileşeni olarak, “β” bileşeni basitçe, giriş geriliminin temel frekansa göre π/2 kaydırılması ile elde edilir. Daha sonra Park dönüşümü (
) kullanılarak
faz hatası elde edilir.

(1)
T/4 gecikmeli PLL algoritmasının yapısı Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 3. T/4 gecikmeli PLL algoritması
T/4 gecikmeli PLL algoritması, bir fazlı uygulamalarda faz açısının çıkarılması açısından en kolay algoritmalardan biridir. Bu algoritmanın en büyük dezavantajı, giriş sinyal periyoduna bağımlılığıdır (Karafil,
2020).
Ters Park Dönüşümlü PLL Algoritması
Ters Park dönüşümünün (
olarak “α” bileşeni seçilir.

) yapılmasının nedeni “β” bileşeninin elde edilmesidir. Giriş gerilimi

(2)
Burada, GL(s) alçak geçiren filtrenin transfer fonksiyonudur. Ters Park dönüşümlü PLL algoritma yapısı
Şekil 4’te verilmiştir (Silva ve diğ., 2004).
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Şekil 4. Ters park dönüşümlü PLL algoritması
Gelişmiş PLL Algoritması
Bu algoritma, uyarlanabilir filtre teorisini esas alarak giriş sinyali temel bileşeninin genliğini, fazını ve
frekansını tahmin etmeye yönelik bir algoritmadır. Şekil 5’te gelişmiş PLL algoritma yapısı gösterilmiştir.

Şekil 5. Gelişmiş PLL algoritması
SOGI Tabanlı PLL Algoritması
Uyarlanabilir filtre teorisini esas alan gelişmiş bir PLL algoritmasıdır. Şekil 6’da SOGI tabanlı PLL algoritma yapısı verilmiştir (Nicastri ve Nagliero, 2010; Ikken ve diğ., 2019).
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Şekil 6. SOGI tabanlı PLL algoritması
YÖNTEM
Çalışmada, T/4 gecikmeli PLL, ters Park dönüşümlü PLL, gelişmiş PLL ve SOGI tabanlı PLL algoritmalarının benzetimleri PSIM programında gerçekleştirilmiş olup giriş sinyalinin tepe genliği 220 V, frekans
ise 50 Hz olarak belirlenmiştir. T/4 gecikmeli PLL algoritması ile elde edilen reel (α bileşeni) sinyal, ortogonal (β bileşeni) sanal sinyal ve üretilen açısal hız değerleri ile giriş-çıkış sinyalleri Şekil 7’de gösterilmiştir.

Şekil 7. T/4 gecikmeli PLL algoritması ile elde edilen reel-ortogonal sinyaller ve üretilen açısal hız
değerleri ile giriş-çıkış sinyalleri

478

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
Ters Park dönüşümlü PLL algoritması ile elde edilen reel (α bileşeni) sinyal, ortogonal (β bileşeni) sanal
sinyal ve üretilen açısal hız değerleri ile giriş-çıkış sinyalleri Şekil 8’de verilmiştir.

Şekil 8. Ters park dönüşümlü PLL algoritması ile elde edilen reel-ortogonal sinyaller ve üretilen
açısal hız değerleri ile giriş-çıkış sinyalleri
Gelişmiş PLL algoritması ile elde edilen reel (α bileşeni) sinyal, ortogonal (β bileşeni) sanal sinyal ve
üretilen açısal hız değerleri ile giriş-çıkış sinyalleri Şekil 9’da gösterilmiştir.
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Şekil 9. Gelişmiş PLL algoritması ile elde edilen reel-ortogonal sinyaller ve üretilen açısal hız değerleri ile giriş-çıkış sinyalleri
SOGI tabanlı PLL algoritması ile elde edilen reel (α bileşeni) sinyal, ortogonal (β bileşeni) sanal sinyal ve
üretilen açısal hız değerleri ile giriş-çıkış sinyalleri Şekil 10’da verilmiştir.
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Şekil 10. SOGI tabanlı PLL algoritması ile elde edilen reel-ortogonal sinyaller ve üretilen açısal hız
değerleri ile giriş-çıkış sinyalleri
SONUÇ
Bu çalışmada, bir fazlı şebeke bağlantılı eviricilerde genel olarak kullanılan T/4 gecikmeli PLL, ters Park
dönüşümlü PLL, gelişmiş PLL ve ikinci dereceden genelleştirilmiş integratör (SOGI) tabanlı PLL algoritmalarının analizi yapılarak PSIM programında benzetimi gerçekleştirilmiştir. Bu algoritmaları birbirinden
ayıran en temel fark faz detektörünün düzenlenmesi ve faz hatasının belirlenmesidir. Yapılan benzetim
çalışmalarında kullanılan tüm algoritmalar ile istenilen açısal hız değerlerinin elde edildiği ve giriş ile çıkış
sinyalleri arasında faz farkının oluşmadığı görülmüştür.
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YAPILARDA KULLANIM SÜRECİ DEĞİŞİKLİKLERİ VE DEPREM DAYANIMINA
ETKİLERİ
Cansu ERTUĞ1, Esra BOSTANCIOĞLU2
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Öz: Türkiye’de deprem kaçınılmaz bir gerçektir ve tarih boyunca çok sayıda yıkıcı depremler yaşamıştır.
Bu depremlerde çok fazla can kayıpları yaşanmış, çok sayıda yapı ağır hasara uğramış ve kullanılamaz
hale gelmiştir. Yapılarda oluşan hasar nedenlerinin biri de, kullanım aşamasında kullanıcı tarafından kendi
gereksinmelerine bağlı olarak değişiklik yapılması ve bu değişikliklerin yapının deprem dayanımını azaltmasıdır. Kullanım evresindeki değişiklikler; hem kullanıcı değişimi, hem de kullanıcı değişmese de kullanıcının zaman içindeki gereksinimlerinin ve beğenilerinin farklılaşması nedeniyle yapılmaktadır. Yapıların
kullanım aşamasında, kullanıcılar tarafından bilinçli veya bilinçsiz olarak değişikliklere uğraması, yapıların stabilitesini ve deprem davranışını olumsuz yönde etkilemektedir. Kullanım evresinde yapılan pek çok
değişiklik belirli bir resmi izin dahilinde yapılmamakta, kullanıcılar bilinçsizce birtakım değişikliklere gitmektedirler. Türkiye’deki mevcut literatürde, yapılarda kullanım evresinde yapılan değişikliklerin sebep
olduğu deprem hasarlarına yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Farklı taşıyıcı sistem türlerinin taşıyıcılık
ilkeleri ve deprem karşısındaki davranışları ile oluşan hasar nedenleri farklılaşmaktadır. Çalışma kapsamında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2020 yılında yapı ruhsatı alan yapıların %97’sini
oluşturan betonarme yapılar ele alınacaktır. Mevcut literatür içerik analizi yöntemi ile taranarak, betonarme
iskelet yapılarda depremden dolayı oluşan hasarlar ve hasar nedenleri tespit edilecektir. Kullanım evresinde
yapılarda gerçekleştirilen değişikler ile tespit edilen hasar ve hasar nedenlerinden kullanım evresindeki
değişikliklerden kaynaklı olanları belirlenecek ve değerlendirilecektir. Son olarak konu ile ilgili öneriler
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Betonarme İskelet Yapılar, Deprem, Deprem Dayanımı, Kullanım Evresi Değişiklikleri
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Türkiye’de deprem kaçınılmaz bir gerçekliktir. Eski tarihlerden bu zamana kadar çok sayıda yıkıcı depremler yaşanmıştır. Bu depremlerde çok fazla can kayıpları ve yapı hasarları oluşmuştur. Ülkemizin 20.
yy’da yaşadığı, büyük can ve mal kayıplarına neden olan en büyük iki deprem; M7.2 büyüklüğündeki 1939
Erzincan depremi ile M7.4 büyüklüğündeki 1999 Marmara depremidir. Erzincan depreminde 32 bin 962
can kaybı olmuş ve 116 bin 720 bina ağır hasar görmüştür. Marmara depreminde ise 17 bin 408 yurttaşımız
yaşamını yitirmiş, 112 bin 724’ü yıkık ve ağır hasarlı olmak üzere, toplam 376 bin 479 konut ve işyerinde
hasar saptanmıştır. 2000 yılı sonrasında ise büyük kayıplara yol açan dört deprem meydan gelmiştir. Bu
depremler 2002’de Sultandağı Afyon, 2003 Bingöl, 2011 Van ve 2020 Elazığ depremleridir (Güner, 2020:
140)
Depremlerde yapılarda oluşan hasar nedenlerinden biri de; kullanım aşamasında kullanıcı tarafından kendi
gereksinmelerine bağlı olarak değişiklik yapılması ve yapının deprem dayanımının bu değişiklikler dolayısı ile azalması ile ilişkilidir. Yapıların kullanım aşamasında, kullanıcılar tarafından gereksinmelere bağlı
olarak bilinçli veya bilinçsiz olarak değişikliğe uğraması, yapıların stabilitesini ve deprem davranışını
olumsuz yönde etkilemektedir.
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Konutlarda mekanların yeterli sayıda olmasına karşın, kullanıcıların farklı gereksinmelerini aynı mekanda
gerçekleştirmek istememesi, mekanların kullanımında problemlerin çıkmasına neden olmaktadır. Farklı
aile yapısına ve ekonomik güce sahip ailelerin aynı plan şemasından üretilmiş bir yapı kompleksinde
yaşamak zorunda olmaları, kullanıcı‐mekan ilişkilerini olumsuz etkilemektedir (Selçuk ve diğ., 2011: 181182)
Ayrıca kullanıcı gereksinmeleri, aynı birey için zamanla da değişim göstermektedir. Genişleyen ailede
artan birey sayısı ile daha geniş bir konuta ihtiyaç duyulmaktadır. Çocuk sayısının artması ve çocukların
cinsiyet farklılığı nedenleriyle çocuk odası gereksiniminin sayısal olarak artması, çocuklarda belirli bir
yaştan sonra çalışma eyleminin özel bir mekan gerektirecek kadar önem kazanması, zaman içerisinde evde
hobi odası ve depolama hacmi (kiler) gibi gereksinmelerin artması yapılarda değişim isteğini doğurmaktadır (Korur ve diğ., 2006: 182).
Kullanıcılar kendi memnuniyetlerinin sağlanmadığı ortamlarda, memnuniyeti sağlamak için yapılarda bazı
değişiklikler yapmak istemektedir. Yapılarda kullanım değişikliklerinden doğan kısmi fiziki müdahaleler;
yapı iç mekânlarında yapılan değişiklikler (duvar kaldırılması, duvar eklenmesi, balkon kapatılması, çatı
katının kullanıma dahil edilmesi), -ticari kullanımlarda iç mekân değişimi (duvar kaldırılması, duvar eklenmesi, ara kat ilavesi, ıslak mekânlar düzenlenmesi, bodrum katın kullanıma dahil edilmesi, kaldırım
işgali, çekme mesafesi işgali), -kapsamlı fiziki müdahaleler (yapının tek ya da iki daireyle sınırlı iç mekân
kullanımının tümüyle değiştirilmesi, ofis/büro kullanımı getirilmesi, yapının tümüyle işlev değiştirmesi,
ofis/büro yapısına dönüştürülmesi, cepheye müdahale edilmesi şeklinde sınıflandırılabilmektedir (Bayraktar, 2009: 21-22).
Kullanım evresinde kullanıcının memnuniyetsizliğinden kaynaklı yapılan bu kullanıcı değişiklikleri, yapının deprem dayanımını da etkileyebilmektedir. Depreme dayanıklı yapı tasarımındaki asıl amaç; bir yapının ömrü boyunca maruz kalacağı etkilere karşı yeterli dayanımı sağlamasıdır. Kullanım evresinde yapılan
değişiklikler yapıların deprem sırasında hasar görmesine neden olabilmektedir. Kullanım evresinde yapılan
pek çok değişiklik belirli bir resmi izin dahilinde yapılmamakta, kullanıcılar bilinçsizce birtakım değişikliklere gitmektedirler. Türkiye’deki mevcut literatürde kullanım evresinde yapılan değişikliklerin deprem
dayanımına etkisine ilişkin çalışmaya rastlanmamıştır.
AMAÇ
Çalışma kapsamında; yapıların kullanım sürecinde kullanıcının memnuniyetsizliğinden kaynaklı yapılan
değişikliklerin yapının deprem dayanımı üzerindeki etkilerini göstermek, kullanım sürecinde yapılan değişiklikleri ve yapılan değişikliklerin sebep olacağı hasar nedenlerini belirlemek amaçlanmıştır. İlgili tespitler yapıldıktan sonra, konu ile öneriler sunulacaktır.
KAPSAM
Farklı taşıyıcı sistem türlerinin taşıyıcılık ilkeleri ve deprem karşısındaki davranışları ile oluşan hasar nedenleri farklılaşmaktadır. Çalışma kapsamında, Türkiye İstatistik Kurumu 25 ’nun verilerine göre 2020 yılında yapı ruhsatı alan yapıların %97’sini oluşturan betonarme yapılar ele alınacaktır. Betonarme yapılarda
deprem hasarları ve hasar nedenlerinin tespiti için yapılacak içerik analizinde 69 kaynak taranmıştır. Bunların 25 tanesi tez, 38 tanesi makale, 6 tanesi bildiridir.
25
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YÖNTEM
Araştırmada ilk olarak depremlerde betonarme iskelet yapılarda meydana gelen hasar nedenlerine yönelik
olarak literatür taranmış ve İçerik Analizi yöntemi ile betonarme yapılarda meydana gelen yapı hasarları
ve hasar nedenleri belirlenmiştir. Belirlenen hasar nedenlerinden kullanım evresindeki değişikliklerden
kaynaklananlar tespit edilmiş ve değerlendirilmiştir. Yönteme ait akış şeması Şekil 1’de görülmektedir.

Problemin Belirlenmesi ve Amaç

Literatür Araştırması
(Betonarme İskelet Yapılardaki Deprem Hasar Nedenlerinin Belirlenmesi)
İçerik Analizi
( Betonarme İskelet Yapılardaki Deprem Hasar Nedenlerinin Belirlenmesi)
Betonarme İskelet Yapılardaki Deprem Hasar Nedenlerinden Kullanıcı
Değişikliğinden Kaynaklananların Belirlenmesi
Değerlendirme ve Sonuç
Şekil 1. Yönteme ait akış şeması
İçerik analizi; yazılı, sözlü veya görsel iletişim mesajlarını analiz etmenin bir yöntemidir (Cole, 1988: 5357). İçerik analizi sayesinde, kelimeleri içerikle ilgili daha az kategoride incelemek mümkündür. Aynı
kategoride sınıflandırıldığında kelimelerin, ifadelerin ve benzerlerinin aynı anlamı paylaştığı varsayılmaktadır (Cavanagh, 1997: 5-16). Metin ve alan notlarının sistematik olarak incelenmesi; temaların tanımlanması ve gruplanması, kategorilerin kodlanması, sınıflandırılması ve geliştirilmesidir (Bernhard ve diğ.,
2007). Nitel içerik analizinde, sonuçlar kategori ve/veya temalar halinde sunulur (Graneheim ve diğ., 2017:
29-34).
İçerik analizi, hasar nedenlerinin belirli kelimeler ile ifade edilip sınıflandırması için literatürde yer alan
metinlerin taranmasında kullanılabilecek uygun bir yöntemdir. İçerik analizi yöntemi ile ilgili kaynaklar
taranırken, belirlenen hasar nedenlerinin literatürdeki kaynaklardaki tekrarlanma sayıları da ortaya çıkacaktır.
BULGULAR
Betonarme İskelet Yapılardaki Deprem Hasarları ve Hasar Nedenlerinin İçerik Analizi İle Belirlenmesi
Örneklemin Belirlenmesi
Deprem sonucunda oluşan yapı hasar nedenlerinin belirlenmesi için, yapılan literatür taramasında 69 kaynak içinde bu konuya odaklanan 22 kaynak örneklem olarak seçilmiştir. Bu kaynaklardan 5 tanesi tez 17
tanesi makaledir.
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Kategorilerin Belirlenmesi
İçerik analizinde örneklemin belirlenmesinin ardından değerlendirme kriteri olan kategorilerin belirlenmesi gerekmektedir. Örneklemi oluşturan 22 kaynak taranarak, betonarme iskelet yapılarda deprem kaynaklı olarak oluşan yapı hasarları ve hasar nedenleri belli kategoriler altında toplanmıştır.
Yapılarda deprem kaynaklı oluşan hasarlar ile ilgili kategoriler; yapısal elemanlarda sıva çatlakları, dolgu
duvarda hasar, taşıyıcı sistemde hasar, perde duvarda hasar, döşemede hasar, kolon-kiriş birleşim yerinde
hasar olarak belirlenmiştir.
Hasar nedenleri ile ilgili kategoriler ise; taşıyıcı sistemde düşey eleman süreksizliği, kısa kolon etkisi,
döşeme süreksizliği, yumuşak kat oluşumu, zayıf kat oluşumu, burulma düzensizliği, planda çıkıntı bulunması, kesit yetersizliği ve donatı eksikliği, zayıf kolon-güçlü kiriş ilişkisi, kalitesiz işçilik ve malzeme ,
çekiçleme etkisi olarak belirlenmiştir.
Veri Analizi
22 tane kaynakta belirlenen hasar nedenlerinin tekrarlanma sayıları belirlenmiştir. Taşıyıcı sistemde düşey
eleman süreksizliği 13 kez, kısa kolon etkisi ve zayıf kolon-güçlü kiriş 18 kez, döşeme süreksizliği 7 kez,
yumuşak kat oluşumu 21 kez, burulma düzensizliği 17 kez, planda çıkıntı bulunması 6 kez, kesit yetersizliği ve donatı eksikliği ile çekiçleme etkisi 10 kez, kalitesiz işçilik ve malzeme 20 kez tekrarlanmıştır.
Betonarme İskelet Yapılarda Kullanım Evresindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Deprem Hasar
Nedenlerinin Belirlenmesi
Betonarme iskelet yapılardaki deprem hasar nedenlerinden; taşıyıcı düşey eleman süreksizliği, kısa kolon
etkisi, döşeme süreksizliği, yumuşak kat oluşumu, zayıf kat oluşumu, burulma düzensizliği kategorilerinin
kullanım evresindeki değişikliklerden de kaynaklanan hasar nedenleri olduğu ortaya konmuştur.
Kısa Kolon Etkisi
Şekil 2’de görüldüğü gibi kısa kolonlar, taşıyıcı sistem nedeni ile veya dolgu duvarlarında kolonlar arasında
bırakılan boşluklar nedeni ile oluşabilirler (Resmi Gazete, 2018: 120). Yapılarda, duvarların sürekliliği
kolonların yanlarında devam etmediğinde, deprem anında kolonların bölme duvar ile örülmemiş kısımlarında kısa kolon etkileri ortaya çıkmaktadır.
Kullancılar tarafından, genellikle ticari amaçla kullanılan yapılarda, ışıktan yararlanmak için, yapıya pencere açmak veya bodrum katların ticarileştirilmesi ile duvarda bırakılan boşluklar, bazı açıklıklar eklemek,
pencere boyutlarını ve biçimlerini değiştirmek kısa kolon oluşumuna neden olmaktadır.
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Şekil 2. Kısa kolon etkisi (Resmi Gazete, 2018: 121)
Taşıyıcı Düşey Eleman Süreksizliği
Şekil 3’te görüldüğü gibi, taşıyıcı sistemin düşey elemanlarının (kolon veya perdelerin) bazı katlarda kaldırılarak kirişlerin veya guseli kolonların üstüne veya ucuna oturtulması, ya da üst kattaki perdelerin altta
kolonlara oturtulması durumu taşıyıcı düşey eleman süreksizliği durumunu ortaya çıkarmaktadır (Resmi
Gazete, 2018: 20).

Şekil 3. Taşıyıcı düşey eleman süreksizliği (Resmi Gazete, 2018: 22)
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Kullanıcılar tarafından, yapının, zemin kat ve/veya bodrum katlarındaki perde eleman kapı, pencere açıklığı yapmak için kesilmektedir. Perde altında boşluklar açılması ile oluşan kapı veya pencere açıklıkları
perde duvarın deprem dayanımı azaltmaktadır. Konuttan iş yerine dönüştürülen yapılarda, kolon ve perdelerin kaldırılması, taşıyıcı sistem düşey eleman süreksizliğine neden olmaktadır.
Döşeme Süreksizliği
Şekil 4’te görüldüğü gibi, herhangi bir kattaki döşemede;


Merdiven ve asansör boşlukları dahil, boşluk alanları toplamının kat brüt alanının 1/3’ünden fazla
olması durumu,



Deprem yüklerinin düşey taşıyıcı sistem elemanlarına güvenle aktarılabilmesini güçleştiren yerel döşeme boşluklarının bulunması durumu,



Döşemenin düzlem içi rijitlik ve dayanımında ani azalmaların olması durumu döşeme süreksizliğini
oluşturur (Resmi Gazete, 2018: 20).

Şekil 4. Döşeme süreksizliği (Resmi Gazete, 2018: 21)
Deprem anında döşemelerden beklenen, deprem yüklerini güvenli bir şekilde, düşey taşıyıcılara iletmesidir. Döşemeler, düşey yükleri alır ve kirişler aracılığı ile yükü, kolon ve perdelere iletir. Yatay yüklerin de
düşey taşıyıcı elemanlara aktarılmasında döşemeler rol alır.
Kullanıcı tarafından, galeri veya merdiven boşlukları oluşturulmak amacıyla döşemeler kesilmektedir. Bu
oluşturulan boşluklar, döşemenin deprem anında, aldığı yükleri düşey taşıyıcı elemanlarına, güvenle iletmesini güçleştirir. Ayrıca döşeme açıklığının artması yük taşımasını da zorlaştıracaktır. Simetrik olmayan
döşeme boşluklarının taşıyıcı sisteme olumsuz etkisi vardır.
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Burulma Düzensizliği
Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, herhangi bir katta en büyük göreli kat ötelemesinin o katta aynı doğrultudaki ortalama göreli ötelemeye oranını ifade eden Burulma Düzensizliği Katsayısı ηbi ’nin 1.2’den büyük olması durumu burulma düzensizliğini oluşturur (Resmi Gazete, 2018:20).
Yapıların plan geometrisinde simetriklik durumunun sağlanıp sağlanmadığı, taşıyıcı eleman rijitlik dağılımı, perdelerin plandaki konumu, kat kütle merkezi ile kat rijitlik merkezi arasındaki mesafe gibi başlıca
etkenler yapılarda burulma düzensizliği oluşturabilmektedir. Yapıda büyük hasarların ve göçmenin önlenmesinde en etkili yapı elemanları perde duvarlardır.
Yapı kullanıcılarının, betonarme perde duvarda boşluk açması, perde duvarı kaldırması burulma etkisi yaratmaktadır. Yapının merkezinde bulunmayan, sonradan açılan asansör ve merdiven boşlukları burulma
etkisi yaratabilir.
Yumuşak Kat ve Zayıf Kat Oluşumu
Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği (Zayıf Kat); Betonarme binalarda, birbirine dik iki deprem
doğrultusunun herhangi birinde, herhangi bir kattaki toplam etkili kesme alanının, bir üst kattaki toplam
etkili kesme alanına oranı olarak tanımlanan Dayanım Düzensizliği Katsayısı ηci ’nin 0.80’den küçük olması durumudur (Resmi Gazete, 2018:20).
Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği (Yumuşak Kat); Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi
biri için, bodrum katlar dışında, herhangi bir i’inci kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranının bir üst
veya bir alt kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranına bölünmesi ile tanımlanan Rijitlik Düzensizliği
Katsayısı ηki ’nin 2.0’den fazla olması durumudur (Resmi Gazete, 2018:20).
Yumuşak kat, tüm enerjinin tek katta yoğunlaşmasıdır. Yapı kullanıcılarının, ticari amaçla alan genişletmek adına bölme duvarlarını kaldırılması ve kat yüksekliğinin fazla olması zemin katlarda rijitliğin birdenbire azalmasına neden olur. Üst katlara nazaran yatay ötelenmelerin çok büyük olduğu zemin katlar
genellikle depremde ağır hasar görmüştür. Özellikle zemin kata ait dolgu duvarların ticari amaçla kaldırılması, zemin katın üst katlardan daha az kesme alanına sahip olması zayıf kat etkisinin meydana gelmesine
neden olmaktadır.
Çalışma kapsamında, İstanbul Bayrampaşa’da kullanım evresi değişikliğe uğramış 33 betonarme yapı üzerinde kullanım evresinde deprem hasarına neden olan değişikliklerin belirlenmesi amacıyla bir alan çalışması yapılmıştır. Şekil 5’te görüldüğü gibi; yapılan alan çalışması, yapılarda kullanım aşamasında yapılan
bazı değişikliklerin deprem hasar nedeni olduğunu ortaya koymuştur.

489

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
30
26
25

20

15

15

11
10
7

6

4

5
2
0
Kısa Kolon

Zayıf kat
oluşumu

Döşeme
süreksizliği

Planda çıkma
yapılması

İlave kat
(Çatı katı)

Sığınağın farklı
amaçla
kullanılması

Kaçak Kat

Hasar nedenleri

Şekil 5. Kullanım evresi değişikliğine uğramış yapılarda hasar nedenine sebep olabilecek değişiklikler (Alan Çalışması)
SONUÇ
Literatür araştırması ve alan çalışması sonucunda yapı kullanıcılarının, kullanım aşamasında çeşitli sebeplerden dolayı değişiklik yapmak istedikleri tespit edilmiştir. Kullanım evresinde kullanıcılar tarafından yapılan bazı değişikliklerin yapıların deprem dayanımını etkileyen hasarlara sebep olduğu belirlenmiştir.
Alan çalışması sonucunda da, yapılarda kullanım evresinde yapılan bazı değişikliklerin yapıların deprem
dayanımı üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Kullanım aşamasında yapılarda yapılan değişiklikler için Belediyelerden tadilat ruhsatı alınması gerekmektedir. İmar Yönetmeliği’nin 70. maddesi dışında kalan tüm değişiklikler ve tadilatlar, tadilat ruhsatı alınmasını gerektirmektedir. Ancak yapının dış görünüşünü etkilemeden birim içinde gerçekleşen; mekanları büyütmek, birleştirmek veya ayırmak, ilave merdiven eklemek gibi durumlarda tadilat ruhsatı alınmadan bu işlemlerin gerçekleştirildiği görülmektedir. 1999 depremi sonrası yapılan gözlemlerde de kullanım değişikliklerinin yapılarda hasara neden olduğu görülmüştür. Yapılarda kullanım evresinde yapılan
değişikliklerin kayıt altına alınması ve izne bağlanması deprem hasarlarının azaltılmasına katkı sağlayacaktır.
KAYNAKÇA
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KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM OFİSLERİNDE FMEA YÖNTEMİ İLE RİSK
DEĞERLENDİRMESİ
Zehra Gülten YALÇIN1, Mustafa DAĞ1, Ercan AYDOĞMUŞ2
1

Karatekin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü Çankırı / Türkiye
2
Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü Elâzığ / Türkiye

Öz: Bu çalışmada, Kimya Mühendisliği Bölüm katında mevcut sınıf, ofis, çay ocağı, asansör, koridor ve
tuvaletlerde FMEA yöntemiyle risk değerlendirilmesi çalışması yapılmıştır. Hazırlanan anket soruları bölüm çalışanlarına verilmiştir. Anketleri cevaplaması için 1 hafta süre verilmiş ve sonrasında anketler geri
alınarak risklerin belirlenmesi yapılmıştır. Değerlendirme sonrası birimlerde görülen risklerin, puan olarak
100’den fazla çıkan soruları tespit edilmiş olup risk önleme faaliyet çalışmaları için personele tekrar anket
dağıtılarak önleyici faaliyetler yapılmıştır. Bu çalışma ile iyileşme oranları hesaplanmıştır. En yüksek riske
sahip bölgeler sırasıyla “Kullanılan masa, sandalye ve destek ekipmanlarının ergonomik olmaması” ,
“Zeminin kayma ve düşme riskine karşı uygun tasarımla yapılmamış olması” , “Kullanılan kablolu aletlerin
dağınık olması”, “Gaz algılayan sistemin çalışır durumda olmaması” , “Yüksek yerlere yerleştirilmiş nesneler ile dolapların sabitlenmemiş olması”, “ Üçlü prizlere birden fazla fiş bağlanması”, “ Kullanılan ekranlı araçların ses seviyesinin yüksek olması” , “ Oda temizliğinin hafta içi yeterli yapılmaması” , “ Haşere
kontrollerinin yeterli yapılmaması” bulunmuştur. Bunlar için sırasıyla “Kullanılan masa, sandalye ve destek ekipmanlarının ergonomik olması” , “Zeminin kayma ve düşme riskine karşı uygun tasarımla yapılması” , “Kullanılan kablolu aletlerin düzenlenmesi”, “Gaz algılayan sistemin çalışır durumda olması” ,
“Yüksek yerlere yerleştirilmiş nesneler ile dolapların sabitlenmiş olması”, “ Üçlü prizlere birden fazla fiş
bağlanmaması”, “ Kullanılan ekranlı araçların ses seviyesinin düşük olması” , “ Oda temizliğinin hafta içi
yeterli yapılması” , “ Haşere kontrollerinin yeterli yapılması” ile önerilmiştir ve sırasıyla %37,5 , %14,4 ,
%17.14 , %27,7 , % 17,14, %13,3, %2,2, %23,3, % 3,3 İyileşme oranları elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Üniversite Ofisleri, FMEA Risk Değerlendirmesi, Çalışan Güvenliği
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Türkiye’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 6331 sayılı
yasa gereği tehlike sınıfı ne olursa olsun İş Sağlığı ve Güvenliği yasası insan odaklı proaktif bir yaklaşıma
dayalıdır. Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasından işveren sorumludur (Özkılıç, Ö.,
2005).
Ülkemizde kamu kurumlarını faaliyet alanları, yönetim biçimleri ve faaliyet konularına göre çeşitlendirmek mümkündür. Kamu kurumları faaliyet konuları açısından beş gruba ayrılabilir. Üniversiteler bu gruba
dahildir (Tok. E.G., 2018).
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği’nde az tehlikeli sınıfta yer alan özel
ve kamu alanında faaliyet gösteren ofislerde risk değerlendirme yapılması zorunluluğu 01.01.2013 tarihinden başlamıştır. Üniversite ofislerinde risk değerlendirmesi yapılması zorunluluğu iş kazası ve meslek hastalığını en aza indirmek ya da ortadan kaldırmak amaçlıdır. Yapılan araştırmalarda TÜİK verilerine göre;
ofiste çalışanların maruz kaldığı meslek hastalığı ve iş kazası oranının düşük düzeyde olduğu bilgisi verilmiştir(Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014). TÜİK’in 2007-2013 yılları arasında yaptığı bir çalışmada; ofislerde en çok rastlanılan rahatsızlık kaynaklarının, çalışanların sürekli aynı pozisyonda oturma-
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ları, ekranlı araçları kullanırken el, bilek, parmak kullanılması, çalışma ortamının aydınlatmasının yeterince uygun olmaması, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, dolaşım sistemi hastalıkları, alerji kaynaklı rahatsızlıklar ve en son psikolojik rahatsızlıklar gelmektedir(Ulucani H. F., 2012).
Kamudaki ofis işyerleri, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği (ResmiGazete,28509, 2012). Belirtilen İş yeri tehlike sınıfı NACE Rev.2 Altılı Kod sistemine göre “ Ofis yönetimi,
Ofis destek ve iç destek faaliyetleri” olarak az tehlikeli iş yeri kapsamında yer almaktadır. İş Sağlığı ve
Güvenliği kanununa göre 2013 yılı başlangıç olmak üzere risk değerlendirme çalışması yapmak ve yaptırmaları gerekmektedir (Ofislerde Risk Değerlendirmesi Rehberi, 2013).
Ofislerde en önemli risk oluşturan ergonomik rahatsızlıklardır. Ergonomi, çalışanın iş ortamında kullandığı
ekipmanların kişinin üzerinde oluşturduğu ilişkidir (Hertel, G., 2017). Ergonomik risk faktörleri arasında
ekranlı araçlarla çalışmada alınacak gerekli önlemler Yönetmeliğin 5. maddesine göre açıklanmıştır. İşveren çalışana etki edecek fiziksel rahatsızlıklara sebep olacak her türlü riski ortadan kaldırmak zorundadır.
Ayrıca ekranlı araçlarla çalışma yönetmeliğinde bilgisayar ekranı, kullanım seviyesi, çalışma sandalyesi,
çalışma masası, çalışma ortamının ısıl konforu, aydınlatma ile ilgili bilgiler mevcuttur. İşveren çalışana
sağlığını bozmayacak güvenli bir ortam sağlamak için risk değerlendirmesi yaptırmak zorundadır (Akpınar, T., 2014)( Çavuş, Ö. H., 2014).
A. Olası hata türleri ve etkileri analizi (FMEA)26
Mühendislikte FMEA var olan riski tanımlamak için kullanılır. Aynı zamanda risk teşkil eden faktörleri
önlemek ve tüm çalışanları iş kazasından ve meslek hastalığından korumak için tercih edilir (Stamatis, D.
H., 2003). FMEA yöntemi etkili bir risk analizi ve değerlendirme aracı olarak iyi bilinir (Hu-Chen Liu.,
2019),( Kahraman, Ö.,2016).
Yapılan literatür araştırmalarında İşyerindeki tehlikelerin doğru bir şekilde tanımlanmasıyla, mevcut riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için doğru risk değerlendirme yönteminin seçimi önemli olduğu vurgulanmıştır. Risk değerlendirmesi için pek çok çalışmada nicel ve nitel yöntemler kullanılmaktadır. En
yaygın kullanılan risk değerlendirme yöntemi FMEA’dır (Felekoğlu, B., 2017). (Marhavilas, P.K., 2011).
Bilinen mühendislik tekniklerini ve risk değerlendirme araçlarını tanımlayabilme, risk oluşturan faktörleri
kısa sürede çözüme ulaştırma, sürekli iyileştirme yöntemini uygulayabilme açısından FMEA yaygın bir
kullanıma sahiptir. Bir FMEA analizi yapmanın amacı şöyle özetlenebilir:
a.

Mevcut riski ve etkilerini belirlemek,

b.

Risk analizi yapılan yerde çalışılan ortam güvenliğini artırmak.

c.

Sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak.

d.

Kalitenin iyileştirilmesi gibi faydalar da sağlar.

B. Risk yönetimi adımları
Tehlikenin tanımlanarak etki şiddeti ve meydana geldiğinde yaratacağı olası etki
Risk ile çalışma süresince karşılaşma ve değerlendirme

26

http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/yayinrapor/2013_İş kazaları ve sağlık problemleri raporu.pdf 01.08.2014.
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Riskin tanımlanması
Riskin sınıflandırılması
Riskin önlenmesi için fayda analizi belirleme
Risk azaltma, belirleme ve ortadan kaldırma (Cangül, G., 2017), (Özbunar, İ., 2016).
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’n de 12. Madde ile yapılan risk değerlendirmesinin hangi şartlar değişirse yapılması gerektiği bilgisi mevcuttur. Bu yönetmeliğe göre, tehlike sınıfı, çok
tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olmak üzere üçe ayrılarak sınıflandırılmıştır. Sırasıyla iki, dört ve altı
yılda bir yenilenmelidir. Ayrıca yeni ekipman, çalışma ortamı yenilenmesi durumunda bu süreleri beklemeden risk analizi çalışması yapılmalıdır (Kahraman, Ö., 2010), (Turan, A., 2004).
AMAÇ
Çankırı Karatekin Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde yer alan mevcut sınıf, ofis, çay ocağı,
asansör, koridor ve tuvaletlerde risk teşkil eden unsurları belirlemek için FMEA yöntemiyle risk analiz
çalışması yapılmıştır. Mevcut riskler belirlendikten sonra en aza indirmek için RÖS (risk önleyici faaliyetler) çalışması ile risk teşkil eden unsurlar en aza indirilmiştir.
KAPSAM
Bu çalışma kapsamında, ilgili birimler için sorular hazırlanmıştır. Anket hazırlama 8 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamaların şematik gösterimi aşağıda belirtildiği gibidir.
1.Bölüm çalışma ofisleri, sınıflar, çay ocağı, asansör, koridor ve tuvaletlerde risk analizinin irdelenerek
sorunların belirlenmesi
2.Risk analizi anketlerinin oluşturulması
3.İlgili uzmanlar ile risk analizi çalışması yapılması
4.FMEA yöntemi ile risk öncelik sayısının hesaplanması
5.Risk öncelikli bölgelerin tespit edilmesi(RÖS-100)
6.Risk öncelikli bölgeler için önleyici faaliyet önerilmesi
7.Önerilen önleyici faaliyet ile ikinci risk çalışmasının yapılması
8.Risk öncelikli bölgelerde iyileşme oranlarının hesaplanması
YÖNTEM
A.

Anket Prosedürü

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde yer alan mevcut sınıf, ofis, çay ocağı,
asansör, koridor ve tuvaletlerde risk teşkil eden unsurları belirlemek için anket hazırlanmıştır. Hazırlanan
bu anketler ilgili kişilere verilerek 1 haftalık sürede cevaplamaları istenmiştir. Bu süre bitiminde ise anketler toplanarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu soruların değerlendirilmiştir. Çarpımlarının 100 ve üzeri
çıkması durumunda tekrar ilgili kişilere verilmiştir. İyileştirme çalışması için alınması gerekli önlemlerin
alınarak anketi tekrar cevaplamaları istenmiştir.
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B. Örnek Anket Çalışması
Yapılan anket çalışmaları aşağıda verilmiştir. Tablo 1’de 104 nolu sınıf için yapılan iyileştirme sonrası
anket çalışması ve değerlendirmeleri görülmektedir.
Tablo 1. 104 nolu ofis anket örneği
Tehlike

Olasılık

Şiddet

Keşfedilebilirlik

Çarpım

1

Kullanılan masa sandalye ve destek ekipmanlarının
ergonomik olmaması

5

5

2

50

2

Havalandırmanın yeterli olmaması

1

1

1

1

3

Zeminin kayma ve düşme riskine karşı uygun tasarımla yapılmamış olması

5

5

1

25

4

Kullanılan kablolu aletlerin dağınık olması

2

2

2

8

5

Elektrikli aletlerin dağınık olması

2

2

2

8

6

Gaz algılayan sistemin çalışır durumda olmaması

4

3

5

60

7

İlk yardım dolabının olmaması, varsa içindeki malzemelerin eksik olması

2

5

7

70

8

Yüksek yerlere yerleştirilmiş nesneler ve dolapların
sabitlenmemiş olması

3

4

6

72

9

Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları

2

1

3

6

10

Uyarı levhalarının yeterli olup olmadığı

2

3

8

48

11

Ofislerde kullanılan ekranlı araçların( bilgisayar)
ergonomik şartlarda kullanılmaması

1

1

1

1

12

Kullanılan ekranlı araçların ses seviyesinin yüksek
olması

1

1

1

1

13

Üçlü fişe birden fazla priz bağlanması

2

3

4

24

14

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almamış
olması

1

1

1

1

15

Kesici ve delici aletlerin açıkta bulunması

3

3

3

27

16

İklimlendirme cihazlarının kontrollerinin yapılmamış olması

3

4

4

48

17

Duvardaki ses yalıtkanlığının yeterli olmaması

5

5

2

50
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18

Odalardaki temizliğin hafta içinde yeterince yapılmaması

7

7

2

98

19

Odalardaki duvar panolarının sabitlenmemesi

2

2

2

8

20

Odalardaki bilgisayar kablolarının dağınık olarak
bulunması

1

1

1

1

21

Odalardaki acil uyarı ses sisteminin çalışmaması

2

3

5

30

22

Tüm alet ve ekipmanların tasarım amaçlarına uygun
kullanılmaması

2

5

4

40

BULGULAR
Bu çalışmada FMEA yöntemi ile Kimya Mühendisliği Bölümü’nde yer alan sınıf, ofis, çay ocağı, asansör,
koridor ve tuvalette risk analizi çalışması yapılmıştır. FMEA yöntemi sistem ve donanım hatalarının etkilerinin belirlenmesi için güvenilir bir değerlendirme tekniği olarak kullanılmıştır.
Risk önleyici anket çalışması ile iyileşme oranları hesaplanmıştır. Risk oranı yüksek bölgeler sıralaması
şöyledir. “Kullanılan masa, sandalye ve destek ekipmanlarının ergonomik olmaması” , “Zeminin kayma
ve düşme riskine karşı uygun tasarımla yapılmamış olması” , “Kullanılan kablolu aletlerin dağınık olması”,
“Gaz algılayan sistemin çalışır durumda olmaması” , “Yüksek yerlere yerleştirilmiş nesneler ile dolapların
sabitlenmemiş olması”, “ Üçlü prizlere birden fazla fiş bağlanması”, “ Kullanılan ekranlı araçların ses seviyesinin yüksek olması” , “ Oda temizliğinin hafta içi yeterli yapılmaması” , “ Haşere kontrollerinin
yeterli yapılmaması” bulunmuştur.
FMEA yöntemi ile risk değerlendirmesi kolay ve daha pratik bir çalışmayı gerektirir. Detaylı bilgiye gereksinim duymaz. Risk analizine yeni başlamış uzman kişi tarafından kolayca uygulanabilir. Bu yöntem,
genellikle risk teşkil eden bölgeye ve kullanılan cihaza odaklanır. Ayrıca, riskin giderilme aşamasında kişisel fikirleri göz önüne alınmasını sağlar.
TARTIŞMA ve SONUÇ
RÖS değeri 100 değerinin üzerinde çıkan bölgeler yüksek risk öncelikli bölge olarak belirlenmiştir. Bu
bölgeler için önleyici faaliyetler önerilmiş ve belli oranlarda iyileşme elde edilmiştir.
Bunlar için sırasıyla “Kullanılan masa, sandalye ve destek ekipmanlarının ergonomik olması” , “Zeminin
kayma ve düşme riskine karşı uygun tasarımla yapılması” , “Kullanılan kablolu aletlerin düzenlenmesi”,
“Gaz algılayan sistemin çalışır durumda olması” , “Yüksek yerlere yerleştirilmiş nesneler ile dolapların
sabitlenmiş olması”, “ Üçlü prizlere birden fazla fiş bağlanmaması”, “ Kullanılan ekranlı araçların ses seviyesinin düşük olması” , “ Oda temizliğinin hafta içi yeterli yapılması” , “ Haşere kontrollerinin yeterli
yapılması” ile önerilmiştir ve sırasıyla %37,5 , %14,4 , %17.14 , %27,7 , % 17,14, %13,3, %2,2, %23,3,
% 3,3 İyileşme oranları elde edilmiştir.
Yapılan bir çalışmada, bir üniversitenin idari ofislerindeki ergonomik risklerin değerlendirilmesi konulu
makalede, ofislerin risk düzeyleri ile ofis çalışanların kas-iskelet sistemlerinde hissettikleri rahatsızlıklar
arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çalışmada, bir üniversitenin idari birimlerine ait 92 adet ofisin, Rapid
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Office Strain Assesment (ROSA) ve Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnarie (CMDQ) yöntemleriyle değerlendirilmesi ele alınmıştır. Ofislerdeki mevcut riskler değişik risk analiz yöntemleri kullanılarak giderilmesi gerekmektedir(Ofislerde Risk Değerlendirmesi Rehberi,2013).
Başka bir çalışmada ise, FMEA'da doğrusal olmayan model kullanılarak risk değerlendirmesinin iyileştirilmesi, gözden geçirilmiş bulanık TOPSİS ve destek vektör makinesi çalışması ile mevcut risk çalışmasının iyileştirilmesi çalışması yapılmıştır(Turan, A., 2004), (Mangelia, M., 2019).
Ayrıca bir çalışmada da üniversite idari ofislerinde ergonomik risk analizi incelenmiştir (Özkan, NF.,
2017). Bu da bize kamu sektörü olarak kabul edilen üniversite de ofislerdeki mevcut risklerin giderilmesi
gerektiğini göstermektedir.
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Abstract: Nowadays, alternative studies are becoming widespread to meet the raw material needs. Economical polymer raw materials are produced by using domestic, renewable resources and wastes. In this
study, polymer composites were produced by mixing commercially supplied polyol and 4,4’-methylenediphenyl diisocyanate (MDI) in certain proportions with industrial factory wastes. The fillers were obtained
by evaluating the boron factory wastes supplied in Eskişehir. The chemical and physical properties of
composite materials were examined and characterization processes were conducted. Changes in the polymer matrix structure were compared by using different proportions of colemanite, ulexite, and tincal ore
from boron factory wastes by mass. According to the results, the use of high rates of fillers increased the
density and thermal conductivity coefficient of the composites. The individual effects of additives on the
composite may improve some desired properties depending on the intended use. The density, thermal conductivity coefficient, and Shore D hardness of the composite produced with colemanite from boron factory
compound increased more than other components. The effect of ulexite on the composite was less than
colemanite and more than tincal. The composite obtained from tincal ore has a lower thermal conductivity
coefficient, density, and Shore D hardness than other composites. Pure polyurethane has been determined
to have a lower thermal conductivity coefficient, density, and Shore D hardness than all composites.
Keywords: Colemanite, Ulexite, Tincal, Composite, Characterization
INTRODUCTION
The use of industrial polymers is getting more widespread today and many studies in the literature are
conducted on these issues. To improve the physical and chemical properties of polymer materials, modified
composites are obtained by adding natural or artificial additives.
In a study conducted in the literature, the effect of parameters such as concentration, particle size, solid/liquid ratio, mixing speed, and reaction temperature on the dissolution kinetics of tincal mineral in
ammonium acetate solution was examined. Temperature increase in boric acid production increased the
dissolution of tincal mineral in ammonium acetate solution. However, in boric acid production, it has been
determined that the particle size decreases with the increase of the solid-liquid ratio in the dissolution
process [1].
Optimization experiments were conducted in a study investigating the dissolution of tincal ore in phosphoric acid solutions at high temperatures. The effect of reaction temperature, phosphoric acid concentration, particle size, and solid-liquid ratio on the dissolution of phosphoric acid solution with tincal ore at
high temperatures in a batch reactor was investigated. The optimum values of the parameters were determined experimentally and theoretically using the factorial experimental design method. It was seen that
the effective parameters were reaction temperature, phosphoric acid concentration, particle size, and solidliquid ratio. Maximum dissolution efficiency (98.26%) was obtained at the acid concentration of 1 M,
reaction temperature of 85 °C, the particle size of 4.75, and the solid-liquid ratio of 1: 6 (w/v) [2].
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Boron compounds such as colemanite, tincal, and ulexite attract attention in many application areas due to
their properties. New composites were obtained in an article used as fillers in the preparation of colemanite
and ulexite, epoxy composites. Some physical and chemical properties of these composites were characterized and comparisons were made in different mixtures (up to 5wt.%) by weight. With the increasing amount of filler compared to pure epoxy, water absorption decreased, corrosion resistance and strong adhesion
properties increased. According to TGA data, the thermal properties of colemanite reinforced epoxy
showed a better performance than ulexite. It is predicted that these composites can be used in many industrial areas such as construction, coating, and flooring [3].
In another research, the characterization of composites obtained by using ceramic wastes in unsaturated
polyester resin was made. Ceramic wastes were ground, reduced particle size (<180 μm), and used to produce composites in different proportions (0.28wt.%, 5.41wt.%, and 50wt.%). Mechanical, thermal, and
water absorption properties of ceramic waste reinforced composites were compared. The chemical bond
structure was investigated by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). As the filling material increased, the bending strength and hardness of the composite decreased and the density increased. The results
of water absorption showed that composites absorb less water. It was observed that the thermal resistance
of composites increased compared to pure polyester and that water absorption decreased [4].
The use of solid waste as fillers and additives in polymer composites similarly reduces the cost and contributes to the evaluation of waste. Before waste recycling became widespread in the industry, industrial
wastes were collected in pools without being processed or were disposed of by being buried in the ground.
As the wastes accumulated in the pools cause environmental problems and nature is negatively affected by
this, studies have been started to recycle the wastes. Similarly, the fact that fly ash waste in coal plants
pollutes the environment, as well as threatens human health, has led to the study of the availability of these
wastes as raw materials in other industrial products. Its use as an adsorbent and zeolite on-road floors,
cement, contributes to the environment and reduces costs. The presence of silica, aluminum, iron oxides,
carbon, calcium, magnesium, and various volumes of sulfur in the main components of fly ash suggested
that it can be used as a filler in polymer composites [5].
Considering the researches in the literature, colemanite, ulexite, and tincal reinforced polyurethane composites were produced in this study. The thermal conductivity coefficient, density, and Shore D hardness
properties of the polyurethane composites have been investigated by using different proportions of boron
factory compounds.
Materials and Methods
Materials
It was obtained by using boron factory wastes supplied from Eskişehir as filling and additive materials.
Colemanite (2CaO.3B2O3.5H2O), which is a very rich boron type in minerals, has a Mohs hardness of
approximately 4-4.5 and a density of 2.42 g/cm3 and is the most common boron compound. Ulexite has a
hardness of about 2.5 Mohs and a density of 1.95-2 g/cm3. Tincal (Na2B4O7.10H2O) has a hardness of
about 2-2.5 Mohs and a density of 1.7 g/cm3 [6]. Besides, commercial polyol and MDI were supplied by
Ravago.
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Methods
Firstly, a homogeneous mixture is obtained by adding filler (boron compounds) into the commercial polyol.
MDI is then added to the mixture at room temperature and mixed for 30 seconds at a stirring speed of 1500
rpm. The composite is cured for 1 day by casting into standard molds. According to Table 1, the thermal
conductivity coefficient, density, and Shore D hardness of the boron compounds reinforcement composites
were determined.
Table 1. Use of boron factory ores for the commercial polyurethane composite production
No
1
2
3
4
5
6
7

Colemanite
(wt.%)
0
5
5
10
0
0
0

Ulexit
e
(wt.%
5
)
0
5
0
10
0
0

Tincal
Ore
(wt.%)
5
5
0
0
0
10
0

Commercial
Polyol
(wt.%)
45
45
45
45
45
45
50

Commercial MDI
(wt.%)
45
45
45
45
45
45
50

Results and Discussions
Thermal Conductivity, Density, and Shore D Hardness Test of Composites
As can be seen in Fig. 1, the highest thermal conductivity coefficient was found in the 4. composite (10wt.%
colemanite), and the low thermal conductivity coefficient was found in the 6. composite (10wt.% tincal).
The commercial insulation material, pure polyurethane (number 7) has the lowest thermal conductivity
coefficient. In Fig. 2 and Fig. 3, the density and Shore D test results have been found according to similar
ordering. The use of low proportions of boron compounds in the mixture had little effect on the Shore D
hardness test results of the composite produced. As the fillers slow down the swelling reactions of the
polyurethane, it increased the density of the composite. The thermal conductivity coefficient of 0.044
W/m·K, the density of 77.9 kg/m3, and the hardness value of 57.25 Shore D of the composite reinforced
with 10wt.% colemanite have been measured.
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Fig. 1. Change of thermal conductivity coefficient according to the experimental work table
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Fig. 2. Change of density according to the experimental work table
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Fig. 3. Change of Shore D according to the experimental work table
CONCLUSIONS
Depending on the intended usage, the individual effects of additives on the composite can boost certain
desired properties. The density, thermal conductivity coefficient, and Shore D hardness of the composite
made with colemanite from boron factory compound increased more than the density, thermal conductivity
coefficient, and Shore D hardness of the other components. Ulexite had a lower impact on the composite
than colemanite but a higher impact than tincal. Other composites have a higher thermal conductivity coefficient, density, and Shore D hardness than those made from tincal ore. All composites have been found
to have higher thermal conductivity coefficient, density, and Shore D hardness than pure polyurethane.
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Abstract: In this research, industrial factory wastes causing environmental pollution were evaluated in
polyester composite production. The effect of industrial factory wastes on the change of properties such as
density, hardness, thermal stability, and mechanical strength of unsaturated polyester composites was investigated. Especially, boron factory wastes (BFWs) such as colemanite, ulexite, and ores were used as
fillers in the production of polyester composites. Composites were obtained by mixing different proportions of fillers, pure unsaturated polyester, methyl ethyl ketone peroxide (MEKP), and cobalt octoate in
certain amounts by mass. Chemical bond structure (FTIR), surface morphology (SEM), thermal stability
(TGA), Shore D hardness, mechanical strength, and thermal conductivity coefficient of polyester composites were determined. It has been determined which properties are positively affected by adding 5% (wt.)
to the polyester composite separately as industrial factory waste filler. It has been observed that the pore
matrix in polyester composites affects the thermal conductivity coefficient. As the mass percentage of
fillers increases, the hardness, thermal stability, density, and thermal conductivity coefficient of the polyester composite go up. It was also observed that the modulus of elasticity and mechanical properties of the
composite decreased. Besides, thermal decomposition kinetics of polyester composites were modeled with
the help of statistical analysis.
Keywords: Polyester Composites, Boron Factory Wastes, Characterization
INTRODUCTION
The use of industrial polymers is getting more widespread today and many studies in the literature are
conducted on these issues. To improve the physical and chemical properties of polymer materials, modified
composites are obtained by adding natural or artificial additives.
Increasing rubber consumption in the world and limited resources to meet the needs of this consumption
have led to the research of alternative raw material sources. The fact that petroleum-derived rubbers are
non-renewable sources and the production of natural rubbers requires a long time has strengthened thoughts
about reusing waste rubbers. The use of waste rubber or polymers as recycling products meets this demand
and prevents the rapid consumption of limited resources. The recycling of waste rubbers with low cost and
ease of manufacture has led to positive contributions in the industry [1]. The use of waste rubbers in polymer composites and the superior properties of polymer composites, as well as the presence of a wide range
of uses, contribute both to the recycling of waste and the evaluation of waste additives involved in polymer
composite materials. The use of polyester as a matrix in polymer composites is an important application in
obtaining polymer composites with superior properties both in terms of hardness, toughness, and strength
and in terms of durability [2,3]. The fact that polyester is a long chain thermoset polymer and the presence
of saturated and unsaturated polyester types facilitates the use of unsaturated polyester as a matrix. But due
to its moisture-retaining properties, care should be taken in the production of composites that do not require
water in their structure [4]. Various studies have been carried out to overcome the burning problem due to
the high styrene content of unsaturated polyesters and various chemicals have been proposed in this regard.
504

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
It is expected that by reducing its flammability, its industrial use will increase even more. For flame retardancy, ülexite, colemanite v.s boron products can be used, as well as this need can be addressed by adding
some halogenated compounds (for example, tris (2,3-dibromoisopropyl) isocyanurate (TBC) and decabromodiphenyoxide (DBDPO)] [5]. It has been seen in the literature that the use of industrial wastes will
contribute to the increase of chemical bonds, surface morphology, thermal stability, hardness, and thermal
conductivity along with its mechanical strength [6].
Considering the researches in the literature, boron factory wastes reinforced polyester composites were
produced in this study. The thermal and mechanical properties of the polyester composite were characterized by using different proportions of boron factory wastes (BFWs) by mass. It was determined that the
thermal properties of the composite improved, its density and hardness increased compared to pure polyester. However, it has been observed that the use of filler at a higher rate than 5wt.% weakens both the
mechanical strength and the chemical bond structure.
Materials and Methods
Materials
Boron factory wastes have been supplied from the province of Eskisehir in Turkey Kırka mining company.
Boron factory wastes were milled in -50/100 mesh grain size and dried in an oven at 105 °C for 2 hours.
Unsaturated polyester, methyl ethyl ketone peroxide (MEKP), and cobalt octoate were obtained from the
company Turkuaz Polyester.
Methods
Boron factory wastes in different proportions by mass were mixed into unsaturated polyester (UP) until
homogenization was achieved. Then, certain amounts of methyl ethyl ketone peroxide (MEKP) and cobalt
octoate catalysts were added into it and mixed at an average speed of 2 minutes and 1000 rpm. In the last
process, it was poured into suitable molds and cured for 1 day.

Fig.1. Components used to prepare the polyester composite
Experimental studies were carried out with the polyester components shown in Fig. 1, according to the
plan prepared in Table 1. Since the total mixture prepared to obtain polyester composite is made based on
100 g, the data in the tables can be taken as both wt.% and grams.
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Table 1. An experimental study plan of BFWs reinforced the UP
Experiments

BFWs
[wt.%]

UP
[wt.%]

Cobalt Octoate MEKP
[wt.%]
[wt.%]

1

0

98

0.5

1.5

2

5

93

0.5

1.5

3

10

88

0.5

1.5

4

20

78

0.5

1.5

5

40

58

0.5

1.5

Results and Discussions
Thermal Decomposition Kinetic of the Polyester Composite
To examine the thermal degradation behavior of polymer composites, 1 gram of sample was taken and
studied in the Proportional Integral Derivative (PID) system in an inert (nitrogen) environment. Activation
energies were calculated using 10 K/min heating rate data from room temperature to 600 °C. Activation
energies were calculated with the help of models shown in Eq. (1), (2), and (3). Coats-Redfern (Eq. 1) is
obtained by using the Taylor series expansion [7]. Activation energy (Ea), Arrhenius constant (A), and
temperature rise rate (β) values were expressed.

g ( )
AR Ea
)  ln

2
T
Ea RT

ln(

(1)

Flynn Wall Ozawa model is shown in Eq. 2 and the Kissinger model in Eq. 3 [8-11].

ln( )  ln(

ln(


T

2

AEa
Ea
)  5.3305  1.052(
)
g ( ) R
RT

)  ln

AR
Ea

Eag ( ) RT

(2)

(3)

The activation energies were estimated using data from BFWs reinforced polyester composite thermal decomposition experiments. Table 2 displays the activation energy values calculated using Flynn Wall Ozawa
(FWO), Kissinger (KAS), and Coats-Redfern (CR) models. According to the Coast-Redfern method, the
1.67
highest R2 value (0.985) was calculated according to f ( )  (1   ) function. The activation energy
was determined to the average conversion ratio (  0.2  0.8) according to the CR, FWO, and KAS methods.
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Table 2. The calculated activation energy of the polyester composites
T/t
ExperiK/min ments

10

20

FWO
KAS
CR
[kJ/mol] [kJ/mol [kJ/mol

1

114.67

108.91

105.53

2

120.15

117.38

109.48

3

127.74

121.60

114.92

4

138.10

133.56

127.49

5

145.27

139.09

134.81

1

118.10

113.45

109.83

2

124.41

120.08

115.59

3

132.13

126.71

122.14

4

144.36

138.27

135.50

5

149.85

145.60

140.19

FTIR Spectrum of the Polyester Composite
When the FTIR spectrum in Fig. 2 is examined, the stretching vibrations at the wavelength of 3420-3540
cm-1 characterize the hydroxyl (OH) groups. Stretching vibrations at a wavelength of 2810-2980 cm-1 correspond to groups such as CH2, CH3, and CH. In the FTIR spectrum, stretching vibrations of the carbonyl
(C=O) group are seen at a wavelength of 1720 cm-1. Bands at 1410 and 1462 cm-1 denote the aromatic ring
of the polyester composite. Besides, 1269 cm-1 wavelength refers to the bending vibration of the CH2 groups in the polyester [12-14].

cm-1
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Fig. 2. FTIR spectrum of BFWs (5wt.%) reinforced the polyester composite

Shore D Hardness Test of the Polyester Composite
As seen in Fig. 3, the Shore D hardness goes up as the percentage of BFWs by mass increases in the
composite.
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Fig. 3. Variation of Shore D hardness of BFWs reinforced the polyester composite
CONCLUSION
In this study, BFWs reinforced composite was produced and some thermal and mechanical properties were
compared to pure polyester. BFWs have been found to add high thermal stability to the polyester composite. As the weight ratio of BFWs in the mixture increased, both the density of the composite and the Shore
D hardness increased. However, it was observed that the mechanical strength and chemical bond structure
of the composite was weakened when used above wt.10%. 20wt% and %wt.40 the use of filler has created
irregular pores in the surface morphology of the composite. In this research, boron factory wastes which
including very valuable ores were evaluated in the production of polyester composite [15]. It is predicted
that the widespread use of such studies in the future will create new employment areas and the utilization
of boron compounds such as BFWs in different sectors.
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BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TÜZEL MÜŞTERİLER İÇİN MAKİNE ÖĞRENMESİ
YÖNTEMLERİ İLE MÜŞTERİ KAYIP ANALİZİ
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1

Öz: Gelişen teknolojiyle birlikte verinin önemi gün geçtikçe artmakta ve bu sayede birçok sektörde veriler
üzerinde çalışmalar yapılabilmektedir. Veri üzerine en etkili çalışmaların yapılabileceği alanlardan biri de
bankacılık sektörüdür. Günümüzün rekabet koşullarında yeni müşteriler kazanılması, mevcut müşterileri
elde tutmaktan daha çok maliyetlidir. Bu sebeple bankalar mevcut müşterilerini kaybetmemek için çalışmalar yürütmektedirler. Bankacılık için ele alınan bu çalışma, banka ile ilişkisini kesmiş olan tüzel müşterilerin hangi koşul ve davranışlarda terk durumunu gerçekleştirdiğinin belirlenmesi üzerine yürütülmüştür.
Çalışmada 2020 yılı içinde bankayı terk eden ve terk etmeyen müşterilerin verileri, kişisel verilerin korunması kanunu gözetilerek veri tabanından çekilmiştir. Tüzel müşterilerden oluşan veri setinde, toplam
10.047 müşteri için çalışma yapılmıştır. Çalışmada müşterilerin demografik verileri, verimlilik/karlılık ölçütleri, ürün bilgileri, kredi bilgileri, kanal bilgileri ve diğer bilgiler olmak üzere altı farklı kategoride 45
adet değişken göz önünde bulundurulmuştur. Makine öğrenmesi yöntemleriyle müşteri terkinini en iyi tahminleyen algoritma belirlenmiştir. Çalışmada Karar Ağaçları Algoritması, Lojistik Regresyon Algoritması,
Naive Bayes Algoritması, Rastgele Orman Algoritması, Destek Vektör Makineleri Algoritması ve Yapay
Sinir Ağları yöntemleri kullanılmış olup en iyi sonuç %92,20 oranı ile Destek Vektör Makineleri Algoritması olarak bulunmuştur. Diğer algoritmaların tahminleme oranları %91,48 ile Rastgele Orman Algoritması, %91 ile Yapay Sinir Ağları, %89 ile Lojistik Regresyon Algoritması, %81,04 ile Karar Ağaçları
Algoritması ve %73,93 ile Naive Bayes Algoritması olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar ışığında makine
öğrenmesi metotları kullanılarak bankalardaki tüzel müşteri kayıpları önceden tahmin edilip, müşterilerin
kaybedilmemesi için pazarlama çalışmaları geliştirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Yapay Sinir Ağları, Terk Analizi, Destek Vektör Makineleri
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Veri tabanlarındaki müşteri verilerini kullanarak müşteriyi elde tutma oranını artırmak, pazarlama yöntemleri arasındaki en önemli stratejilerden biridir. Mevcut müşterileri elde tutmanın maliyetinin, yeni müşteri
edinme maliyetinden çok daha az maliyetli olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. (Kim, Kyung-shik,
& Kyungdo, 2005) Bankacılık sektöründe bireysel müşterilerin kaybedilmemesi için önem arz eden bu
durum, tüzel müşterilerde ekonomik olarak kayıp daha fazla olacağından daha büyük önem arz etmektedir.
Daha önce yapılan çalışmalar incelendiğinde müşterilerin terk analizi üzerine sigortacılık, bankacılık, telekomünikasyon sektörlerinde pek çok çalışma yapıldığı görülmektedir. Bankacılık sektöründe, büyük hacimli kişisel bilgileri, demografik bilgileri, işlem verilerini, kredi kartı kullanım verileri ve benzeri veriler
veri tabanlarında tutulmaktadır. Bu veriler üzerinden müşteri davranışlarını tahminleme üzerine çalışmalar
yapılabilmektedir. (Ranjbarfard & Shahideh, 2020)
AMAÇ
Çalışmanın amacı, banka ile çalışmayı bırakabilecek olan müşterilerin makine öğrenmesi yöntemleri ile
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modellenmesi ve terk edebilecek müşterilerin önceden belirlenmesinin sağlanmasıdır. Bu durumdaki müşterilerin banka ile çalışmaya devam etmelerinin sağlanması için çalışmalar önerilebilecektir.
KAPSAM
Bu çalışmada Tüzel müşterilerden oluşan veri setinde, 3349 adet Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, 3349
adet Ticari müşteriler ve 3349 adet Kurumsal müşteriler olmak üzere toplam 10.047 müşteri için çalışma
yapılmıştır. Çalışmada müşterilerin demografik verileri, verimlilik/karlılık ölçütleri, ürün bilgileri, kredi
bilgileri, kanal bilgileri ve diğer bilgiler olmak üzere altı farklı kategoride 45 adet değişken göz önünde
bulundurulmuştur. Çalışma pyhton programlama dili ve Jupyter notebook idesi kullanılmıştır.
YÖNTEM
Modelleme çalışmalarının büyük bir kısmını verinin toplanması ve analiz edilmesi kısmı oluşturur. Yapılan
çalışmada önce veriler farklı tablolardan toplanmış daha sonra hazırlanma aşaması gerçekleştirilmiş, model
oluşturulmuş ve model sonuçları elde edilmiştir. Veri Madenciliği süreci Veri Tabanı Bilgi Keşfi kısaca
VTBK olarak isimlendiren sürecin bir adımı olarak ifade edilebilir. Veri işleme aşamasında CRISP-DM
(Cross Industry Standard Process for Data Mining) yöntemi kullanılmıştır. CRISP-DM metodolojisi, iş
süreci tamamlanmadan önce, verilerin düzenlenmesinden başlayıp çözümü uygulamaya kadar geçen süreçleri ve gerekli adımları gösteren bir yöntemdir.27 Şekil 1’de CRISP-DM metodolojisinin aşamaları görselleştirilmiştir.
Şekil1. CRISP-DM Metodolojisi

Çalışmada makine öğrenmesi algoritmalarından Karar Ağaçları Algoritması, Naive Bayes Algoritması,
Lojistik Regresyon, Destek Vektör Makineleri, Rastgele Orman algoritmaları ve Yapay Sinir Ağları metodu kullanılmıştır. Bu algoritmaların temeli, elimizdeki veri setinden yola çıkarak geleceğe yönelik tahminlemeler yapabilmemizi sağlayabilmesidir.
27

https://hasan-amanet.medium.com/crisp-dm-nedir-767b697caeae
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Aşağıda kullanılan makine öğrenmesi yöntemler kısaca özetlenmiştir.


Karar Ağaçları(KA) algoritmasının temel amacı veri setinin adım adım bir kural çerçevesinde görsel
açıdan daha anlaşılır, küçük alt gruplara bölmektir. (Dunham, ve diğerleri, 2002) Gözlemler homojen
hale gelinceye kadar kök düğüm(ana değişken) üzerinden çıkan düğümler oluşturularak en iyi bölme
kalmayıncaya kadar bu süreç devam eder. (Güntürkün, 2007)



Naive Bayes(NB) Algoritması; Bayes teoremini ele alarak uygulanan bir algoritmadır. NB sınıflandırma olasılık ilkelerince tanımlanmış bir dizi hesaplama ile sisteme sunulan verilerin kategorisini
tespit etmeyi amaçlayan bir yöntemdir.2



Lojistik Regresyon az değişkenle tahminleme yapmayı sağlayan bir metodolojidir. Bağımlı değişkenin
bir özelliğin varlığına/yokluğununa bağlı olarak geliştirilen yöntemlerden biridir. Temelinde sınıflandırma amacıyla kurulan bir regresyon olması sebebiyle parametre tahmini ve model çözümlemesi regresyon analizi yöntemine dayanmaktadır. (Alp & Öz, 2019)



Destek Vektör Makineleri(DVM); güçlü matematiksel altyapıya dayanması sebebiyle ve kullanılabileceği alanların fazla olmasıyla kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlayan bir yöntemdir. DVM denetimli bir sınıflandırma algoritmasıdır. Verilerin doğrusal ve doğrusal olmamasına göre hiper-düzlemler
oluşturarak tahminleme yapabilmemize olanak sağlar. (Alp & Öz, 2019)



Rastgele Orman algoritması(ROA); karar ağaçları algoritmasının geliştirilmiş halidir. Bu yöntem birden fazla karar ağacı ile oluşturur ve daha doğru ve istikrarlı bir tahmin için bu oranları birleştirerek
sonuç elde etmemizi sağlar.3 Böylece birden çok ağaçlar oluşturularak mümkün olan en iyi eşitlikleri
aramak yerine, her özellik için rastgele elde edilen eşitliklerle daha büyük ağaçlar elde edilir. Bu da
daha doğru tahminlemeler yapılmasına olanak sağlar.



Yapay Sinir Ağları(YSA); makine öğrenmesi alanında kullanılan temel bir algoritma olup insan beyninin çalışma prensiplerini taklit ederek çalışan bir yöntemdir. YSA, insan beyninden esinlenip oluşturulan, ağırlıklı bağlantılar aracılığı ile bağlantı sağlayan ve her biri kendi belleğine sahip işlem elemanlarından oluşan bilgi işleme yapısıdır. YSA, insan beyninin özelliklerinden olan öğrenme yoluyla
yeni bilgiler üretebilme, yeni bilgi oluşturulabilme ve keşfetme yetenekleri barındırır. (Jain, 2013)

Çalışmada 2020 yılı ilk altı ayı döneminde banka ile çalışmayı bırakmış ve bırakmamış 10.047 adet müşteri
üzerinden analiz edilmiştir. Kullanılan veri kategorileri ve değişkenlerin aldığı değerler Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Veri kategorileri ve değişkenler
Veri Kategorisi

Değişkenler

Demografik

Müşteri tipi, Hukuki yapısı, Faaliyet süresi, Firma çalışan sayısı

Diğer

Banka bölgesi, Banka üst bölgesi,
Toplam dış ticaret hacmi, Firma ihracat bilgisi,
Toplam firma ihracat bilgisi,
Covid öteleme durumu

Kanal

Şube kodu, Kullanılan kanal

Kredi

Kullandırım tarihi, FTF oranı, faiz oranı, Max kullandırım tutarı, Vade gün,
Durasyon, Müşteri fiyat(komisyon dahil), Fonlama maliyeti

Müşteri

ID, Rating, Segment, Alt segment, Yeni müşteri olup olmaması, Risk maliyeti,
Temerrüt olasılığı, Ortalama kredi riski, 12 aylık ortalama riski, Teminat tasdik THK
oranı

Ürün

TL vadesiz mevduat ortalaması, YP vadesiz mevduat ortalaması (TL cinsinden),
TL vadeli mevduat ortalaması, YP vadeli mevduat ortalaması(TL cinsinden),
Ürün tipi, Ürün kodu, Ürün para birimi,
Çapraz ürün sayısı, Aktif ürün sayısı

Verimlilik, Kar- 12 aylık net kar, 12 aylık net kredi karı, 12 aylık net mevduat karı,
lılık
12 aylık net diğer ürünler karı

Bu değişkenlerden eksik veriler %70 ise en çok tekrar eden değerler ile kalan %30’luk kısım doldurulmuştur. Eksik veri %70’ten fazla ise ilgili sütün veri setinden çıkartılmıştır. Ayrıca ID değeri de veriler için bir
anlam ifade etmediğinden veri setinden çıkartılmıştır. Churn durumu değişkeni amaç olarak belirlenmiştir.
Nihai halde toplam 32 değişken kullanılmıştır. Tablo 2 ‘de algoritmaların çalıştırıldığı değişkenleri içeren
veri setinden 3 adet örnek gösterilmiştir.
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Tablo 2. Veri setinden üç adet örnek
Değişken

1

2

3

Değişken

1

2

3

RATING

B

C

B

URUNKODU

4440007

4440008

4440007

TIC

URUNPARABIRIMI

1

1

1

303004

323021

MAXKULLANDIRIMTUTAR

15000

25000

12000

FAALIYETSURESI 3

2

7

FAIZORANI

13,75

13,75

13,75

CAPRAZURUNSAYISI
11

8

2

DURASYON

360

201,6522 360

2

MUSTERIFIYATKOMDHL

0,17

0,168

HUKUKIYAPI

RISKMALIYET

193,62194

276,4900 446,8044228

MUSTERITIPI

1

1

2

TEMERRUTOLASILIGI

2,04

0,68

20,63

YENIMUSTERIFLAG

0

0

0

NETKAR12AY

4949,73

1310,31

32889,92

3433,87

607,58

27134,4

SEGMENT

SEKTORKODU

AKTIFURUNSAYISI

KOB

323021

11

KOB

8

0,17

SUBEKODU

S00240

S00941

S01023

NETKARKREDI12AY

BANKABOLGESI

EGE
2.BÖLG
E

İSTANBUL
5.BÖLGE

EGE
2.BÖLG
E

NETKARMEVDUAT12AY

56,69

506,97

1456,67

Ege

NETKARDIGERURUNLER12AY

1460,62

241,11

4100,83

1

AVGNAKDIRISK12AY

40843,532
5

22485,28 358420,7217

USTBOLGE
KULLANILAN_KANAL

KULLANDIRIM_TARIH

URUNTIPI

Hedef Değişken

Ege

1

Marmara

2

9Mar202
0
5Feb2020

1

2

TLVADESIZMEVDUATORTA1Jan2020 LAMA
4301,96

1

4743,9

6474,4

COVID_OTELEME_DURUMU

0

0

0

CHURN_DURUMU

0

1

0
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Çalışmada kategorik değişkenler için kategorik değerleri dönüştürme yapılmış ve böylece nitel ifadeler
ölçülebilir duruma getirilmiştir. Verileri normalleştirmek için min-max normalizasyon yöntemi kullanılmıştır. Bu değişkenlere segment, şube kodu, banka bölgesi örnek verilebilir. Çalışmada kullanılan veri
setindeki 10.047 müşterinin 351 tanesi terk gerçekleştirmiştir. Geriye kalan 9696 müşteri halen banka ile
çalışmaya devam etmektedir. Bu dengesiz veri setini düzenlemek için alt örneklem metodolojisi kullanılmış olup veri setinden 351 adet terk gerçekleştirmeyen rastgele müşteriler ile terk durumu gerçekleştirmiş
351 adet müşteri alınarak makine öğrenmesi algoritmaları çalıştırılmıştır. Veriler %80 eğitim ve %20 test
olarak ayrılmıştır.
BULGULAR
Yapılan çalışmada öncelikle değişkenler arası korelasyon hesaplaması yapılmıştır. Korelasyon, iki ya da
daha çok sayıda sürekli değişken arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu değişkenler arasındaki ilişki miktarı ise
korelasyon katsayısı ile belirlenmektedir. İki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin derecesini belirleyen
korelasyon katsayısı, r ile gösterilmektedir. (Şentürk & Aşan, 2006) Çalışmada pearson korelasyon kullanılmış olup, formülü aşağıdaki gibidir.

Korelasyon değerleri -1 ile +1 arasında değişmektedir. +1’e ne kadar yakınlık var ise değişkenler arası aynı
yönlü o kadar etkileşim var demektir. -1’e yakınlık ise değişkenler arası ters yönlü etkileşimi ifade etmektedir. Modelleme işleminden önce modeldeki nicel değişkenlerin, terk durumu ile korelasyon ilişkisi ölçülmüştür. Pearson korelasyon kullanılmış olup, korelasyon ilişkisi Şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 2. Korelasyon değerleri

Görüldüğü üzere en yüksek ilişki faiz oranı ve churn durumu arasındadır. Faiz oranının yükselmesiyle
müşterinin terk durumu arasında aynı yönde pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Çalıştırılan algoritmalar ve
tahminleme oranları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Algoritmaların başarı tahminleri
Model

Tahmin Başarı Oranı

Destek Vektör Makineleri Algorit- 0.9220
ması
Rastgele Orman Algoritması

0.9148

Yapay Sinir Ağları

0.91

Lojistik Regresyon Algoritması

0.89

Karar Ağaçları Algoritması

0.8104

Naive Bayes Algoritması

0.7393

En iyi sonucu veren algoritma 0,9220 ile Destek Vektör Makineleri Algoritması olmuştur. Destek Vektör
makineleri için bulunan sonucun doğruluğunu ölçmek için karışıklık matrisi oluşturulmuştur. Bu matris ve
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sonuçlar aşağıdaki Tablo 4’teki gibi elde edilmiştir. TN, gerçekte terk durumu gerçekleştirmemiş olan
müşterinin modelde de terk etmemiş olarak tahminlimesi, FP, gerçekte terk etmemiş olan müşterinin modelde terk etmiş olarak tahminidir. FN, gerçekte terk gerçekleştirmiş olan müşterinin modelde terk etmemiş olarak tahmini ve TP gerçekte terk etmiş olan müşterinin modelde de terk etmiş olarak bulunan değerleri ifade etmektedir.
Tablo 4. Karışıklık matrisi

Gerçek Değeri

Tahmini Değeri
N=141

Hayır

Evet

Toplam

Hayır

TN=62

FP=9

71

Evet

FN=2

TP=68 70

Toplam

64

77

Karmaşıklık matrisine göre bulunan doğruluk, hata oranı, kesinlik, duyarlılık ve F ölçütü değerleri Tablo
5’teki gibi bulunmuştur. Algoritma %92,20 olarak doğru tahminleme başarısı göstermiştir.
Tablo 5. Destek vektör makineleri algoritmasının başarı ölçümleri
Doğruluk=TP+TN/Toplam

0,9220

Hata Oranı=FP+FN/Toplam

0,0780

Kesinlik=TP/TP+FP

0,8831

Duyarlılık=TP/TP+FN

0,9714

F ölçütü=(2*Duyarlılık+Kesinlik)/(Duyarlılık+Kesinlik)

0,9252

SONUÇ
Yapılan çalışma sonrası en iyi sonucu veren yöntem %92,20 ile Destek Vektör Makineleri algoritması
olmuştur. Bulunan algoritma banka geneli tüm müşteriler için çalıştırılabilecektir. Böylece terk olasılığı
yüksek olan müşterilerin elde tutulabilmesi için terke neden olan faktörler de göz önüne bulundurularak bu
müşterilerin terkini engellemek için çalışmalar yapılabilecektir. Bu müşteriler için özel kampanyalar, faiz
indirimleri gibi pazarlama stratejileri geliştirilebilir. Çalışmanın kapsamının geliştirilmesi için gelecek çalışmalarda, veri setinin tamamı kullanılacak yöntemler ile modelleme yapılabilir. Farklı algoritmalar kullanılarak tahminleme oranını artırımı üzerine çalışma yapılabilir.
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Abstract. The research shown in this paper used the proper soft platform for assisted analyze of positions,
velocities, accelerations, active forces and moments in Robotics. To simulate the real behavior on used, in
the Inverse Dynamic behavior, the variable accelerations in all joints taken from trapezoidal characteristic
and were shown the results characteristics of forces and moments in each joints. The case studied was the
arm type robot with 4 Degree of Freedom (DOF). The paper show haw, the body’s dimensions, the body’s
material, the up or down movement of the arm, the movement with or without object in the end-effecter,
the parameters of the trapezoidal characteristics of the simultaneously or successive movement in each
joints, influence the dynamic behavior. For the assisted analyze were used the torques 3D and 2D characteristics vs. time and the proper LabVIEW software platform what will be developed in the future for all
types of robots.
Keywords: Inverse Dynamics, Industrial Robots, Assisted Research with LabVIEW
2
2.1

INTRODUCTION
Generality of Inverse Dynamics in Robotics

One of the fundamental problems of the dynamics of mechanical systems is the task of determination of
forces and moments acting the robot’s modules, when there are given the system motion parameters like
internal joints positions, velocities and accelerations. Historically, this so-called inverse dynamic problem
was first considered in the field of analytical mechanics in the works of Newton, Lagrange, Poincar’e, and
others. The Suslov problem [1] consists in finding a potential which determines forces causing the motion
of a holonomic mechanical system with specified integrals. The opportunity of modelling many practical
problems occurring in various fields of engineering in the form of the inverse dynamics problem has become much more popular. The new problems concern not only the determination of generalized forces, but
mechanical system parameters and constraints imposed on the system [2, 6], for which the motion of the
system exhibits some desired properties were needed.
The general equation in the research of the Inverse Dynamic (ID) behaviour is [3]:

𝑀(𝑞)𝑞̈ + 𝑏(𝑞, 𝑞̇ ) + 𝑔(𝑞) + 𝐽𝐶𝑇 𝐹𝐶 = 𝜏

(1)

where: 𝑞̈ - is the generalized accelerations; M(q)- mass matrix; 𝑏(𝑞, 𝑞̇ )- centrifugal and Coriolis forces;
g(q)- gravity forces; τ- generalized forces; Fc- external forces; Jc- contact Jacobian.
The position control block schema using by the same author [3] is shown in fig.1.
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Fig.1. The for loop position control by using the Forward Dynamics (FD) behaviour
Once, in [4, 5] author of the RoboAnalyzer software show that the joint positions, velocities and accelerations are calculated using the Forward Kinematics and the next step is to calculate what forces and torque
are required by the joint actuators to move like desired. For the dynamic behaviour of the manipulator,
mass, dimensions of bodies, inertia properties of the robot and the load to be manipulated are also required
as input.
When it is imposed the torque of the actuators and want to obtain one desired movement like position,
velocity, acceleration it is named Forward Dynamics (FD) and when the trapezoidal characteristics parameters of the movement in the joints are imposed and must to obtain one torque it is named the Inverse
Dynamics (ID). When it is imposed the internal coordinates of the movements in a joints and want to obtain
one desired external position in the space – it is Forward Kinematics (FK) and when it is imposed the
external coordinate like one target in the space and must to obtain the internal necessary coordinates for
that- it is named Inverse Kinematics (IK). FK, IK, ID and FD are the problems that they used for the
optimization of the dynamic behaviour of robots by obtain the maximal precisions of the joints movement
without vibrations.
In a [7] authors show that to determine the joints torque was used the Inverse Dynamics and the results of
the FK of the robot and the algorithm for adjusting the increment of generalized vector for the redundant
system.
In the paper, [8] the inverse dynamic model and a robust adaptive motion control scheme of a 6-DOF
spatial 3-RPRS parallel manipulator system in the presence of parametric uncertainties and external disturbances have been investigated. The proposed control strategy was designed to track the given desired
end-effector trajectory in the task-space with minimal errors. The effectiveness of the proposed controller
was verified by simulation. From the obtained numerical simulation results, the strength of proposed control scheme can be summarized as follows: (i) proposed controller increases the overall stability of closed
loop system as compared to conventional controllers; (ii)poor knowledge of the system parameters will be
sufficient to design the controller; (iii)proposed control scheme provides great immunity to the external
disturbances and parameter uncertainties as compared to conventional controllers; (iv)proposed controller
has simple control structure and design. Hence, it can be used for time implementation with a low-cost
microprocessor; (v) the proposed controller can also be applied to other kinds of parallel manipulators.
In [9] author developed one method of analyse of the kineto- static behaviour by using the matrix modelling
of one 6DOF robot and Finite Element Method (FEM). Mathematical algorithms of direct and inverse
kinematics are easy to implement in the robot controller, due to the simple form of motion equations,
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especially in the case of inverse kinematics. They make it easy to determine the speeds and
accelerations in the couplings and better mechanical positioning precision. The goal of the paper was to
improve the mechanical structure of the robot to reduce the positioning errors on the trajectory and for
better stability of travel for high speeds and accelerations. One of the proposed solution was to change the
material with instead of aluminium to use carbon fibre, as robot material construction.
One versatile, intelligent and mobile platform for robots, VIPRO was developed by authors in [10] using
an original method for representation of robots in a 3D virtual environment. By using the neuro- fuzzy
control, was generated the Cartesian robot workspace. In correlation was used a strong robotic simulator,
an open architecture system and adaptive networks over the classical control system of the robot. It was
developed an intelligent control interfaces that apply advanced control technologies adapted to the robot
environment such as control by artificial intelligence techniques using adaptive neuro-fuzzy inference systems, extended control (extenics), neutrosophic control, human adaptive mechatronics. The results lead to
a high level real-time simulation platform as a new component, alongside the existing ones on the IT market.
Analysis of the state of art
Following the analysis of the state of art research in the field of dynamic behavior of industrial robots,
the following conclusions can be drawn: (i) research has focused on correcting behavior by introducing
complex controllers without eliminating or correcting the construction of robot components; (ii) the
software used in the assisted analysis did not have the possibility to modify some constructive-functional
parameters of the robots or of the trapezoidal control characteristics; (iii) the research did not include
the graph associated with the structure as well as the incidence matrices bodies-joints and joints-bodies
that take into account the principle of action and reaction for determining the forces in the joints; (iv)
the mathematical approached models were suggestively presented without detailing the matrix components for each module; (v) the software used platforms did not allow the choice of the types of modules:
rotation or translation or axes of movement, the structures being chosen from a predetermined database;
(vi) the performed researches did not allow the analysis of the dynamic behavior with or without the
object to be manipulated as well as without the possibility of highlighting the modification of the dynamic behavior for the up or down movement.
Taking into account all these observations, a specialized platform for the kinematic and dynamic analysis of the robots was designed and shown in the paper, only the sequence analysis of the articulated arm
type robots. This assisted platform was created by using the matrix equations for active forces and moments in the robot’s joints and the LabVIEW software.
Mathematical Matrix Model
The mathematical complex model for the ID in Robotics was defined by using the matrix proper algorithm
[11,12,13]. Matrix equations for the active forces and moments in robot’s joints are:
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where: (Q)- column matrix of the active moments in a joints; (MR0)- column matrix of the resistant mo0
ments in a joints; B̂ - anti-symmetric force’s arm matrix; (bi,k)- forces arm; (rk0)- position vector of each
0
robot’s joint; (rgi0)- position vector of the centre of gravity; (P0)- column matrix for active forces; ( K gi ) i
column matrix of the variation of the kinetic moment reduced to the base Cartesian system; [ J gi ] - tensor
matrix of the gi robot’s body; (P0)- is the active force matrix reduced to the base; Gij- the value from the
bodies- joints matrix; [zu]- unitary joints-bodies matrix; (F0)- resistive force matrix reduced to the base;
(Fii)- resistive force matrix reduced to the proper Cartesian system; [mu]- mass matrix where mi was multiply by unitary matrix for the space; (aigi,0)- absolute linear acceleration matrix for the centre of gravity gi
reduced to the i Cartesian system; (ε ii,i-1)- relative angular acceleration vector between i and i-1 joints
[ˆ ii1,0 ]
versus i Cartesian
system;
- anti-symmetrical absolute vector of the
angular velocity vs. i Cartesian
ii,i 1
aii,i 1
system;(
)-re lative angular velocity vs. i Cartesian system; (
)- relative linear acceleration;
i
2[ˆ ii1,0 ](vii,i 1 )
[ˆ 2i 1,0 ](rii,i 1 )
- relative centrifuge acceleration;
- relative Coriolis acceleration.
Assisted Simulation and Analyze
In order to analyze the way in which various constructive-functional parameters influence the dynamic
behavior, the method of tracing the characteristics of the variations of active moment in the joints and
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comparing the obtained characteristics was used. The assisted research platform was developed using LabVIEW software version 14.0. The front panel of the project, fig.2 includes both the input data and the
obtained results. Input data includes: array of values for position vectors for all robot joints; the table of
values for position vectors for all bodies centers of gravity; bodies- joints and joints- bodies matrices determined as a result of the use of the graph associated with the structure; schema of the robot’s structure
with all the Cartesian systems in the joints and highlighting the internal qi coordinates; Cartesian systems
were chosen in such a way that the movements between the robot's joints were clearly explained, and the
position vectors of the centers of gravity and of the joints were easy to define; clusters for defining all
movements in the joints as well as their axes of movement; clusters for defining the dimensions of each
body and their degree of filling, for calculating masses and inertia tensors; buttons for defining the up or
down movement as well as the movement with or without the object to be manipulated; clusters for defining
the parameters of the trapezoidal movement characteristics in each joint with the highlighting of the compared time to the origin for each movement in order to give the possibility to program the successive
movements, or simultaneously- successive complex movement. The front panel also includes 2D and 3D
features for positions, linear and angular speeds and accelerations, active forces and moments in the joints,
figs.3-5. These characteristics will be the basis for the assisted analysis of the various influences of the
constructive-functional parameters on the variation of the active moments in the joints. In this paper were
analyzed only the variation of active moments but they have possibility to analyze all these kinematic and
dynamic parameters.

Fig. 2. The front panel with the input data of the LabVIEW project of assisted platform
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Fig. 3. Front panel with the results of the positions and linear and angular velocities

Fig. 4. Front panel with the linear and angular accelerations and active forces variation
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Fig. 5. Front panel with the moments and kinetic moment variations

a-
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up movement
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b-

down movement

Fig. 6. The results for the robot with aluminum bodies and C=0.6m up and down movement with
simultaneously movement (0-0-0-0)

a-

down movement
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b-

up movement

Fig. 7. The results for the robot with steel bodies and C=0.6m up and down simultaneously movement (0-0-0-0)

a-
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without object
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b-

with object

Fig. 8. The results for the robot with steel bodies and C=0.6m down simultaneously movement
(0-0-0-0)

with/without object

Fig. 9. The results for the robot with steel bodies and C=0.6m up
simultaneously movement (0-0-0-0), with object
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Fig. 10. The results for the robot with steel bodies and C=0.6m, with up and succesive movement
(0-2-4-6), with object

Fig. 11. The results for the robot with steel bodies and C=0.6m up and succesive
movement (0-1-2-3), with object
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Fig. 12. The results for the robot with steel bodies and C=0.6m with
up and succesive movement (0-0.1-0.2-0.3), with object

Fig. 13. The results for the robot with steel bodies and C=0.6m with
up and succesive movement (0-3-6-9), with object
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Fig. 14. The results for the robot with steel bodies and C=0.6m with
down and succesive movement (0-3-6-9), with object
After were analyzed the figs.6-14 we were designed the table 1 with the most important
observation that could be influenced the global dynamic behavior of robots.
Table 1
Studied case

C=0.6 aluminum

Variation Variation Variation
min-max of the < of the 𝑸𝟒𝒙
of
the 𝑸𝟒
[Nm]
|𝑸𝟒 |
[grd]
[Nm]

Variation
of the 𝑸𝟒𝒚

Variation
of the 𝑸𝟒𝒛

Nr. of
Fig.

1600

40

1100

1250

850

Fig.6

1550

43

1600

1500

525

Fig.6

3000

40

3000

4000

1600

Fig.7

4000

18

4800

3750

1500

Fig.7

[Nm]

[Nm]

up mov.
0-0-0-0 without obj.
C=0.6 aluminum
down mov.
0-0-0-0 without obj.
C=0.6
steel
up mov.
0-0-0-0
without obj.
C=0.6
steel
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down mov.
0-0-0-0
without obj.
C=0.6

4500

18

6000

3000

1700

Fig.8

3250

18

5800

3500

1700

Fig.8

3000

43

3450

4500

1750

Fig.9

1800

60

3000

2500

1750

Fig.10

3800

75

3750

3000

1350

Fig.11

2000

30

1750

4500

800

Fig.12

steel
down mov.
0-0-0-0
with obj.
C=0.5
steel
down mov.
0-0-0-0
without obj.
C=0.6
steel
up mov.
0-0-0-0
with obj.
C=0.6
steel
up mov.
0-2-4-6
with obj.
C=0.6
Steel
up mov.
0-1-2-3
with obj.
C=0.6
Steel
up mov.
0-0.1-0.2-0.3
with obj.
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C=0.6

2000

60

2900

2500

1400

Fig.13

3250

50

5000

5000

1000

Fig.14

steel
up mov.
0-3-6-9
with obj.
C=0.6
steel
down mov.
0-3-6-9
with obj.

Tabel 2
Nr.of

Pownder

Pownder

Pownder

Pownder

<Q4

Q4x

Q4y

Q4z

Pi= 100

Pi=80

Pi=70

Pi=70

Pi=70

Fig.6

96.87

36

70

70

43.23

316.11

Fig.6

100

33.48

48.12

58.33

70

309.94

Fig.7

51.66

36

25.66

21.87

22.96

158.17

Fig.7

38.75

80

16.04

23.33

24.5

182.62

Fig.8

34.44

80

12.83

29.16

21.61

178.06

Fig.8

47.69

80

13.27

25

21.61

187.58

Fig.9

51.66

33.48

22.31

19.44

21

147.91

Fig.10

86.11

24

25.66

35

21

191.77

Fig.11

40.78

19.2

20.53

29.16

27.22

136.91

Fig.12

77.5

48

44

19.44

45.93

234.88

Fig.13

77.5

24

26.55172

35

26.25

189.30

Fig.14

47.69

28.8

15.4

17.5

36.75

146.14

fig.

Pownder
|𝑸𝟒 |

𝑴𝒂𝒙 ∑ 𝒑𝒊

𝒎𝒊𝒏 𝒄𝒊
𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒄𝒊

The proper multi objective optimization pownder theory was applied in the papers [12,13]. Table 2 contents
the results after was applied this theory with relation:
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𝑐𝑖 = 𝑝𝑖 ×

min 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑢𝑚
𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑢𝑚

(2)

The powder theory was established with different values in a function of the influence to the dynamic
behavior. The more important of all studied criteria was the variation of the modul of the torque vector
(maximal pownder pi=100) and after that will be, by importance, the angle of this vector to the base plan
of the robot (powder pi=80) and the variation of the vector in all axes that could determined the error of
trajectory in the space (powder pi=70).
After were analyzed the figs.6-14 and the table 1 and 2 we can do the following remarcs: (i) the calculus
of the modul of vectors, the angle between vector and his projection on the robot’s base plan offers the
information how will be the variation of the active moments in all joints and what will be the most
solicitated joint; (ii) big variation of the modul of torque vector and the space angle will determined the
vibration in respectively joint what certenly influenced the global dynamic behavior; (iii) the minimum
variation of the torque modul in end-effectro was for the case of the aluminium materials of the robot’s
body down movement, without object in end-effecter and for simultaneously movement with the same
durration and the second one on the smole difference was the case of steel materials of all robot’s bodies,
up movement with object in end-effecter and for total succesive movement (0-2-4-6); (iv) the minimum
values for the angle between the torque vector in end-effecter to the robot’s baze were in the following
studied cases steel materials of all bodyes, up and down and simultaneously movements; in these cases the
rigidity is maximum that determine one of the optimal dynamic behavior; (v) the minimum variation of the
torque vector in the ox axes was for the robot with aluminium material for bodyes up and simultaneously
movement without object, but with a little diference was the case of steel robot with up and succesive after
the acceleration time movement (0-0.1-0.2-0.3) and with object in end- effecter; (vi) for oz axe the variation
of the torque in joint four was minimum also for the steel robot with the succesive movements with one
second between the next (0-3-6-9); (vii) after was applied the pownder theory the best case between all
these studied cases was for steel robot case from fig.12 (up movement, with object, with succesive
movements 0-0.1-0.2-0.3) and for aluminium robot was fig.6, up movement without object in
simultaneously movement.
This research show that for one good answer concerning the dynamic behavior is the choose succesive
movements after the acceleration time and with small angle from the oz axes.
One complex study will be applying in the future to compare the dynamnic behavior of different types of
robots for the same pich and place movement.
CONCLUSION
The software platform for assisted analyze of the arm type robot shown in this paper offers the possibility
to the researchers to know in advance, before the effective construction, how could be influenced and how
could be optimized the dynamic behavior. The Inverse Dynamics assisted research by using the complex
matrix form open the way to more complex assisted research of all influences in the dynamic behavior, in
this paper was only one example how could be applying this platform. The proper software platform, the
powder theory and this method could be applying for many other type of robots or complex mechanisms.
3
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BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TÜZEL MÜŞTERİLER İÇİN MAKİNE ÖĞRENMESİ
YÖNTEMLERİ İLE MÜŞTERİ KAYIP ANALİZİ
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1

Öz: Gelişen teknolojiyle birlikte verinin önemi gün geçtikçe artmakta ve bu sayede birçok sektörde veriler
üzerinde çalışmalar yapılabilmektedir. Veri üzerine en etkili çalışmaların yapılabileceği alanlardan biri de
bankacılık sektörüdür. Günümüzün rekabet koşullarında yeni müşteriler kazanılması, mevcut müşterileri
elde tutmaktan daha çok maliyetlidir. Bu sebeple bankalar mevcut müşterilerini kaybetmemek için çalışmalar yürütmektedirler. Bankacılık için ele alınan bu çalışma, banka ile ilişkisini kesmiş olan tüzel müşterilerin hangi koşul ve davranışlarda terk durumunu gerçekleştirdiğinin belirlenmesi üzerine yürütülmüştür.
Çalışmada 2020 yılı içinde bankayı terk eden ve terk etmeyen müşterilerin verileri, kişisel verilerin korunması kanunu gözetilerek veri tabanından çekilmiştir. Tüzel müşterilerden oluşan veri setinde, toplam
10.047 müşteri için çalışma yapılmıştır. Çalışmada müşterilerin demografik verileri, verimlilik/karlılık ölçütleri, ürün bilgileri, kredi bilgileri, kanal bilgileri ve diğer bilgiler olmak üzere altı farklı kategoride 45
adet değişken göz önünde bulundurulmuştur. Makine öğrenmesi yöntemleriyle müşteri terkinini en iyi tahminleyen algoritma belirlenmiştir. Çalışmada Karar Ağaçları Algoritması, Lojistik Regresyon Algoritması,
Naive Bayes Algoritması, Rastgele Orman Algoritması, Destek Vektör Makineleri Algoritması ve Yapay
Sinir Ağları yöntemleri kullanılmış olup en iyi sonuç %92,20 oranı ile Destek Vektör Makineleri Algoritması olarak bulunmuştur. Diğer algoritmaların tahminleme oranları %91,48 ile Rastgele Orman Algoritması, %91 ile Yapay Sinir Ağları, %89 ile Lojistik Regresyon Algoritması, %81,04 ile Karar Ağaçları
Algoritması ve %73,93 ile Naive Bayes Algoritması olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar ışığında makine
öğrenmesi metotları kullanılarak bankalardaki tüzel müşteri kayıpları önceden tahmin edilip, müşterilerin
kaybedilmemesi için pazarlama çalışmaları geliştirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Yapay Sinir Ağları, Terk Analizi, Destek Vektör Makineleri
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Veri tabanlarındaki müşteri verilerini kullanarak müşteriyi elde tutma oranını artırmak, pazarlama yöntemleri arasındaki en önemli stratejilerden biridir. Mevcut müşterileri elde tutmanın maliyetinin, yeni müşteri
edinme maliyetinden çok daha az maliyetli olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. (Kim, Kyung-shik,
& Kyungdo, 2005) Bankacılık sektöründe bireysel müşterilerin kaybedilmemesi için önem arz eden bu
durum, tüzel müşterilerde ekonomik olarak kayıp daha fazla olacağından daha büyük önem arz etmektedir.
Daha önce yapılan çalışmalar incelendiğinde müşterilerin terk analizi üzerine sigortacılık, bankacılık, telekomünikasyon sektörlerinde pek çok çalışma yapıldığı görülmektedir. Bankacılık sektöründe, büyük hacimli kişisel bilgileri, demografik bilgileri, işlem verilerini, kredi kartı kullanım verileri ve benzeri veriler
veri tabanlarında tutulmaktadır. Bu veriler üzerinden müşteri davranışlarını tahminleme üzerine çalışmalar
yapılabilmektedir. (Ranjbarfard & Shahideh, 2020)
AMAÇ
Çalışmanın amacı, banka ile çalışmayı bırakabilecek olan müşterilerin makine öğrenmesi yöntemleri ile
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modellenmesi ve terk edebilecek müşterilerin önceden belirlenmesinin sağlanmasıdır. Bu durumdaki müşterilerin banka ile çalışmaya devam etmelerinin sağlanması için çalışmalar önerilebilecektir.
KAPSAM
Bu çalışmada Tüzel müşterilerden oluşan veri setinde, 3349 adet Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, 3349
adet Ticari müşteriler ve 3349 adet Kurumsal müşteriler olmak üzere toplam 10.047 müşteri için çalışma
yapılmıştır. Çalışmada müşterilerin demografik verileri, verimlilik/karlılık ölçütleri, ürün bilgileri, kredi
bilgileri, kanal bilgileri ve diğer bilgiler olmak üzere altı farklı kategoride 45 adet değişken göz önünde
bulundurulmuştur. Çalışma pyhton programlama dili ve Jupyter notebook idesi kullanılmıştır.
YÖNTEM
Modelleme çalışmalarının büyük bir kısmını verinin toplanması ve analiz edilmesi kısmı oluşturur. Yapılan
çalışmada önce veriler farklı tablolardan toplanmış daha sonra hazırlanma aşaması gerçekleştirilmiş, model
oluşturulmuş ve model sonuçları elde edilmiştir. Veri Madenciliği süreci Veri Tabanı Bilgi Keşfi kısaca
VTBK olarak isimlendiren sürecin bir adımı olarak ifade edilebilir. Veri işleme aşamasında CRISP-DM
(Cross Industry Standard Process for Data Mining) yöntemi kullanılmıştır. CRISP-DM metodolojisi, iş
süreci tamamlanmadan önce, verilerin düzenlenmesinden başlayıp çözümü uygulamaya kadar geçen süreçleri ve gerekli adımları gösteren bir yöntemdir.28 Şekil 1’de CRISP-DM metodolojisinin aşamaları görselleştirilmiştir.
Şekil1. CRISP-DM Metodolojisi

Çalışmada makine öğrenmesi algoritmalarından Karar Ağaçları Algoritması, Naive Bayes Algoritması,
Lojistik Regresyon, Destek Vektör Makineleri, Rastgele Orman algoritmaları ve Yapay Sinir Ağları metodu kullanılmıştır. Bu algoritmaların temeli, elimizdeki veri setinden yola çıkarak geleceğe yönelik tahminlemeler yapabilmemizi sağlayabilmesidir.
Aşağıda kullanılan makine öğrenmesi yöntemler kısaca özetlenmiştir.

28

https://hasan-amanet.medium.com/crisp-dm-nedir-767b697caeae
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Karar Ağaçları(KA) algoritmasının temel amacı veri setinin adım adım bir kural çerçevesinde görsel
açıdan daha anlaşılır, küçük alt gruplara bölmektir. (Dunham, ve diğerleri, 2002) Gözlemler homojen
hale gelinceye kadar kök düğüm(ana değişken) üzerinden çıkan düğümler oluşturularak en iyi bölme
kalmayıncaya kadar bu süreç devam eder. (Güntürkün, 2007)



Naive Bayes(NB) Algoritması; Bayes teoremini ele alarak uygulanan bir algoritmadır. NB sınıflandırma olasılık ilkelerince tanımlanmış bir dizi hesaplama ile sisteme sunulan verilerin kategorisini
tespit etmeyi amaçlayan bir yöntemdir.29



Lojistik Regresyon az değişkenle tahminleme yapmayı sağlayan bir metodolojidir. Bağımlı değişkenin
bir özelliğin varlığına/yokluğununa bağlı olarak geliştirilen yöntemlerden biridir. Temelinde sınıflandırma amacıyla kurulan bir regresyon olması sebebiyle parametre tahmini ve model çözümlemesi regresyon analizi yöntemine dayanmaktadır. (Alp & Öz, 2019)



Destek Vektör Makineleri(DVM); güçlü matematiksel altyapıya dayanması sebebiyle ve kullanılabileceği alanların fazla olmasıyla kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlayan bir yöntemdir. DVM denetimli bir sınıflandırma algoritmasıdır. Verilerin doğrusal ve doğrusal olmamasına göre hiper-düzlemler
oluşturarak tahminleme yapabilmemize olanak sağlar. (Alp & Öz, 2019)



Rastgele Orman algoritması(ROA); karar ağaçları algoritmasının geliştirilmiş halidir. Bu yöntem birden fazla karar ağacı ile oluşturur ve daha doğru ve istikrarlı bir tahmin için bu oranları birleştirerek
sonuç elde etmemizi sağlar.30 Böylece birden çok ağaçlar oluşturularak mümkün olan en iyi eşitlikleri
aramak yerine, her özellik için rastgele elde edilen eşitliklerle daha büyük ağaçlar elde edilir. Bu da
daha doğru tahminlemeler yapılmasına olanak sağlar.



Yapay Sinir Ağları(YSA); makine öğrenmesi alanında kullanılan temel bir algoritma olup insan beyninin çalışma prensiplerini taklit ederek çalışan bir yöntemdir. YSA, insan beyninden esinlenip oluşturulan, ağırlıklı bağlantılar aracılığı ile bağlantı sağlayan ve her biri kendi belleğine sahip işlem elemanlarından oluşan bilgi işleme yapısıdır. YSA, insan beyninin özelliklerinden olan öğrenme yoluyla
yeni bilgiler üretebilme, yeni bilgi oluşturulabilme ve keşfetme yetenekleri barındırır. (Jain, 2013)

Çalışmada 2020 yılı ilk altı ayı döneminde banka ile çalışmayı bırakmış ve bırakmamış 10.047 adet müşteri
üzerinden analiz edilmiştir. Kullanılan veri kategorileri ve değişkenlerin aldığı değerler Tablo 1’de gösterilmiştir.

29
30

https://kodedu.com/2014/05/naive-bayes-siniflandirma-algoritmasi/
https://devhunteryz.wordpress.com/2018/09/20/rastgele-ormanrandom-forest-algoritmasi/
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Tablo 1. Veri kategorileri ve değişkenler
Veri Kategorisi

Değişkenler

Demografik

Müşteri tipi, Hukuki yapısı, Faaliyet süresi, Firma çalışan sayısı

Diğer

Banka bölgesi, Banka üst bölgesi,
Toplam dış ticaret hacmi, Firma ihracat bilgisi,
Toplam firma ihracat bilgisi,
Covid öteleme durumu

Kanal

Şube kodu, Kullanılan kanal

Kredi

Kullandırım tarihi, FTF oranı, faiz oranı, Max kullandırım tutarı, Vade gün,
Durasyon, Müşteri fiyat(komisyon dahil), Fonlama maliyeti

Müşteri

ID, Rating, Segment, Alt segment, Yeni müşteri olup olmaması, Risk maliyeti,
Temerrüt olasılığı, Ortalama kredi riski, 12 aylık ortalama riski, Teminat tasdik THK
oranı

Ürün

TL vadesiz mevduat ortalaması, YP vadesiz mevduat ortalaması (TL cinsinden),
TL vadeli mevduat ortalaması, YP vadeli mevduat ortalaması(TL cinsinden),
Ürün tipi, Ürün kodu, Ürün para birimi,
Çapraz ürün sayısı, Aktif ürün sayısı

Verimlilik, Kar- 12 aylık net kar, 12 aylık net kredi karı, 12 aylık net mevduat karı,
lılık
12 aylık net diğer ürünler karı

Bu değişkenlerden eksik veriler %70 ise en çok tekrar eden değerler ile kalan %30’luk kısım doldurulmuştur. Eksik veri %70’ten fazla ise ilgili sütün veri setinden çıkartılmıştır. Ayrıca ID değeri de veriler için bir
anlam ifade etmediğinden veri setinden çıkartılmıştır. Churn durumu değişkeni amaç olarak belirlenmiştir.
Nihai halde toplam 32 değişken kullanılmıştır. Tablo 2 ‘de algoritmaların çalıştırıldığı değişkenleri içeren
veri setinden 3 adet örnek gösterilmiştir.
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Tablo 2. Veri setinden üç adet örnek
Değişken

1

2

3

Değişken

1

2

3

RATING

B

C

B

URUNKODU

4440007

4440008

4440007

TIC

URUNPARABIRIMI

1

1

1

303004

323021

MAXKULLANDIRIMTUTAR

15000

25000

12000

FAALIYETSURESI 3

2

7

FAIZORANI

13,75

13,75

13,75

CAPRAZURUNSAYISI

8

2

DURASYON

360

201,6522 360

2

MUSTERIFIYATKOMDHL

0,17

0,168

HUKUKIYAPI

RISKMALIYET

193,62194

276,4900 446,8044228

MUSTERITIPI

1

1

2

TEMERRUTOLASILIGI

2,04

0,68

20,63

YENIMUSTERIFLAG

0

0

0

NETKAR12AY

4949,73

1310,31

32889,92

3433,87

607,58

27134,4

SEGMENT

SEKTORKODU

AKTIFURUNSAYISI

KOB

323021

11

11

KOB

8

0,17

SUBEKODU

S00240

S00941

S01023

NETKARKREDI12AY

BANKABOLGESI

EGE
2.BÖLG
E

İSTANBUL
5.BÖLGE

EGE
2.BÖLG
E

NETKARMEVDUAT12AY

56,69

506,97

1456,67

Ege

NETKARDIGERURUNLER12AY

1460,62

241,11

4100,83

1

AVGNAKDIRISK12AY

40843,532
5

22485,28 358420,7217

USTBOLGE
KULLANILAN_KANAL

KULLANDIRIM_TARIH

URUNTIPI

Hedef Değişken

Ege

1

Marmara

2

9Mar202
0
5Feb2020

1

2

TLVADESIZMEVDUATORTA1Jan2020 LAMA
4301,96

1

4743,9

6474,4

COVID_OTELEME_DURUMU

0

0

0

CHURN_DURUMU

0

1

0
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Çalışmada kategorik değişkenler için kategorik değerleri dönüştürme yapılmış ve böylece nitel ifadeler
ölçülebilir duruma getirilmiştir. Verileri normalleştirmek için min-max normalizasyon yöntemi kullanılmıştır. Bu değişkenlere segment, şube kodu, banka bölgesi örnek verilebilir. Çalışmada kullanılan veri
setindeki 10.047 müşterinin 351 tanesi terk gerçekleştirmiştir. Geriye kalan 9696 müşteri halen banka ile
çalışmaya devam etmektedir. Bu dengesiz veri setini düzenlemek için alt örneklem metodolojisi kullanılmış olup veri setinden 351 adet terk gerçekleştirmeyen rastgele müşteriler ile terk durumu gerçekleştirmiş
351 adet müşteri alınarak makine öğrenmesi algoritmaları çalıştırılmıştır. Veriler %80 eğitim ve %20 test
olarak ayrılmıştır.
BULGULAR
Yapılan çalışmada öncelikle değişkenler arası korelasyon hesaplaması yapılmıştır. Korelasyon, iki ya da
daha çok sayıda sürekli değişken arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu değişkenler arasındaki ilişki miktarı ise
korelasyon katsayısı ile belirlenmektedir. İki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin derecesini belirleyen
korelasyon katsayısı, r ile gösterilmektedir. (Şentürk & Aşan, 2006) Çalışmada pearson korelasyon kullanılmış olup, formülü aşağıdaki gibidir.
𝑟=

𝑠𝑥𝑦
∑𝑛 (𝑥 −𝑥̅ )(𝑦 −𝑦̅)/(𝑛−1)
= 𝑖=1 𝑖 𝑆 𝑆𝑖
𝑥 𝑦
𝑠𝑥 𝑠𝑦

𝑥̅ =

∑𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖
𝑛

𝑆𝑥 = √

2
∑𝑛
𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑥)
𝑛−1

Korelasyon değerleri -1 ile +1 arasında değişmektedir. +1’e ne kadar yakınlık var ise değişkenler arası aynı
yönlü o kadar etkileşim var demektir. -1’e yakınlık ise değişkenler arası ters yönlü etkileşimi ifade etmektedir. Modelleme işleminden önce modeldeki nicel değişkenlerin, terk durumu ile korelasyon ilişkisi ölçülmüştür. Pearson korelasyon kullanılmış olup, korelasyon ilişkisi Şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 2. Korelasyon değerleri

Görüldüğü üzere en yüksek ilişki faiz oranı ve churn durumu arasındadır. Faiz oranının yükselmesiyle
müşterinin terk durumu arasında aynı yönde pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Çalıştırılan algoritmalar ve
tahminleme oranları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Algoritmaların başarı tahminleri

Model

Tahmin
Oranı

Başarı

Destek Vektör Makineleri Algoritması 0.9220
Rastgele Orman Algoritması

0.9148

Yapay Sinir Ağları

0.91

Lojistik Regresyon Algoritması

0.89

Karar Ağaçları Algoritması

0.8104

Naive Bayes Algoritması

0.7393

En iyi sonucu veren algoritma 0,9220 ile Destek Vektör Makineleri Algoritması olmuştur. Destek Vektör
makineleri için bulunan sonucun doğruluğunu ölçmek için karışıklık matrisi oluşturulmuştur. Bu matris ve
sonuçlar aşağıdaki Tablo 4’teki gibi elde edilmiştir. TN, gerçekte terk durumu gerçekleştirmemiş olan
müşterinin modelde de terk etmemiş olarak tahminlimesi, FP, gerçekte terk etmemiş olan müşterinin modelde terk etmiş olarak tahminidir. FN, gerçekte terk gerçekleştirmiş olan müşterinin modelde terk etmemiş olarak tahmini ve TP gerçekte terk etmiş olan müşterinin modelde de terk etmiş olarak bulunan değerleri ifade etmektedir.
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Tablo 4. Karışıklık matrisi

Gerçek Değeri

Tahmini Değeri
N=141

Hayır

Evet

Toplam

Hayır

TN=62

FP=9

71

Evet

FN=2

TP=68 70

Toplam

64

77

Karmaşıklık matrisine göre bulunan doğruluk, hata oranı, kesinlik, duyarlılık ve F ölçütü değerleri Tablo
5’teki gibi bulunmuştur. Algoritma %92,20 olarak doğru tahminleme başarısı göstermiştir.
Tablo 5. Destek vektör makineleri algoritmasının başarı ölçümleri
Doğruluk=TP+TN/Toplam

0,9220

Hata Oranı=FP+FN/Toplam

0,0780

Kesinlik=TP/TP+FP

0,8831

Duyarlılık=TP/TP+FN

0,9714

F ölçütü=(2*Duyarlılık+Kesinlik)/(Duyarlılık+Kesinlik)

0,9252

SONUÇ
Yapılan çalışma sonrası en iyi sonucu veren yöntem %92,20 ile Destek Vektör Makineleri algoritması
olmuştur. Bulunan algoritma banka geneli tüm müşteriler için çalıştırılabilecektir. Böylece terk olasılığı
yüksek olan müşterilerin elde tutulabilmesi için terke neden olan faktörler de göz önüne bulundurularak bu
müşterilerin terkini engellemek için çalışmalar yapılabilecektir. Bu müşteriler için özel kampanyalar, faiz
indirimleri gibi pazarlama stratejileri geliştirilebilir. Çalışmanın kapsamının geliştirilmesi için gelecek çalışmalarda, veri setinin tamamı kullanılacak yöntemler ile modelleme yapılabilir. Farklı algoritmalar kullanılarak tahminleme oranını artırımı üzerine çalışma yapılabilir.
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TREN-KÖPRÜ ETKİLEŞİMİNDEN KAYNAKLANAN TİTREŞİMLERİN ESNEK KÖPRÜ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Anıl TUNÇ1, Mehmet Akif KOÇ2
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Sakarya / Türkiye

1-2

Öz: Yüksek hızlı trenlerde (HST) işletme hızlarının giderek artması raylı araç gövdesine iletilen konfor
bozucu titreşimlerinin de artmasına neden olur. Bu çalışma, esnek bir köprü üzerinde ilerleyen HST’de
oluşan titreşimlerin matematiksel modellenmesi ve bilgisayar simülasyonu ile ilgilidir. HST 10 serbestlik
dereceli (SD) ve yarım araç olarak modellenmiştir. HST’nin üzerinde hareket ettiği esnek yapı ise basit
mesnetli sınır şartlarına sahip Euler-Bernoulli kirişi göz önünde bulundurularak modellenmiştir. Elde edilen bu iki ayrı sistem tekerleklerin temas noktaları dikkate alınarak oluşturulan dinamik denklemler aracılığıyla bütünleştirilmiştir. Sistemin zamana bağlı bütünleşik dinamik hareket denklemleri Newmark-β algoritması ile yüksek hassasiyette çözülmüştür. Sonuç olarak raylı araç gövdesinin zamana bağlı yer değiştirme ve ivmesi üzerine farklı parametrelerin etkisi detaylıca incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: HST-Köprü Etkileşimi, Euler-Bernoulli, Newmark-Β, Konfor, Nümerik Analiz
GİRİŞ
Yüksek hızlı tren ve alt sistemleri birçok ülkede inşa edilip işletilmeye başlanmıştır. HST bir demiryolu
köprüsü üzerinde yüksek bir hızla hareket ettiğinde köprü, tren ve tren bileşenleri arasındaki etkileşiminin
neden olduğu aşırı konfor bozucu ve sürüş güvenliğini tehdit eden titreşimler oluşmaktadır. HST-köprü
etkileşimi probleminin modellenmesi, analitik ve yarı analitik çözümlerini içeren çalışmalar bu alandaki
önemli çalışmalar arasındadır (Arvidsson, 2014; Samani et al., 2013).
Tren-köprü etkileşimi problemi iki farklı alt sistemden oluşan tümleşik, zamana bağlı ve dinamik bir problemdir. Bu iki alt sistem köprü yüzeyi ve tekerleklerin temas ettiği bölge ile birbirinden ayrılan iki elastik
sistem olarak düşünülebilir. HST tasarımında üzerinde trenin hareket ettiği demiryolu köprüsünün dinamiği çok önemlidir. Köprü tasarımı göz önüne alındığında köprünün dinamik tepkisi iki farklı duruma
bağlı olarak incelenmektedir. İlk durumda aracın dinamik tepkisinin etkisi göz ardı edilebildiği ve trenin
kütlesinin oranı köprünün kütlesine göre daha küçük olması göz önüne alınarak bazı hareketli yük modelleri oluşturulmaktadır (Yang et al., 1997).
Altı bölümden oluşan bu çalışma kapsamında esnek bir köprü üzerinde yaklaşık hızı 300 km/h olan bir
HST’de oluşan titreşimlerin modellenmesi ve TKE’nin dinamik analizi hedeflenmiştir. Giriş bölümünde
çalışmanın kapsamından bahsedilerek, çalışma ile ilgili literatür araştırılmasına yer verilmiştir. İkinci bölümde TKE matematiksel modeli oluşturulmuş ve hareket denklemleri elde edilmiştir. Üçüncü bölümde
çalışmada kullanılan nümerik analiz yöntemi açıklanmış ve analiz algoritmasına yer verilmiştir. Dördüncü
bölümde tren kütlesi, tren hızı, köprü uzunluğu, aks mesafesi ve sönüm oranının TKE dinamiğine etkisi
HST’nin esnek köprü üzerindeki davranışı ele alınarak incelenmiştir. Buna ek olarak ilgili grafiklere ve
tablolara yer verilmiştir. Beşinci bölümde yapılan çalışmanın sonuçları değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan
titreşimlerin yolcu konforu ve sürüş güvenliğine olan etkisi vurgulamıştır
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Tren ve köprü etkileşiminin matematiksel modeli
Şekil 1’de Euler-Bernoulli kiriş teorisi ile modellenen basit mesnetli esnek bir köprü ve üzerinde sabit v
hızı ile ilerleyen 10-SD’li HST yarım araç modeli gösterilmiştir. Şekil 1’de verilen fiziksel model üzerindeki parametrelerinin açıklaması ve bu çalışmada kullanılan değerleri Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir.
Problemin matematiksel modeli aşağıdaki varsayımlar göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur:
1.

Tren modeli 10-SD yarım araç modeli olarak modellenmekte ve modelde ön arka boji, tren gövdesi,
tekerlekler, boji ile tren gövdesini arasında olan birincil süspansiyon sistemi ve tekerlekler ile boji
arasında olan ikincil süspansiyon sistemi bulunmaktadır.

2.

Tekerlekler lineer özelliğe sahip yaylar ve sönümleme elemanları kullanılarak modellenmiştir.

3.

Ray pürüzlülükleri dikkate alınmamıştır.

4.

Trenin üzerinden geçtiği köprü basit mesnetli sınır şartlarına sahip olarak Euler-Bernoulli kiriş teorisine göre modellenmiştir.

5.

Raylar esnek köprü ile bütünleşik olarak kabul edilmiştir. Sahip olduğu direngenlik köprüye eklenerek
hesaplamalar yapılmıştır.

6.

Yüksek hızlı trenin hızı sabit olarak kabul edilmiştir.

Bu çalışmada kullanılan parametreleri içeren eden tablo Tablo 1 ile ve parametrelerin sayısal değerlerini
içeren tablo Tablo 2 ile verilmiştir.
Tablo 1. Çalışmada kullanılan parametreler
Parametreler
ys

Trenin doğrusal hareketi

yt1

Ön boji ön tekerleğinin doğrusal hareketi

ɵ

Trenin dairesel hareketi

yt2

Ön boji arka tekerleğinin doğrusal hareketi

yb1

Ön bojinin doğrusal hareketi

yt3

Arka boji ön tekerleğinin doğrusal hareketi

ɵb1

Ön bojinin dairesel hareketi

yt4

Arka boji arka tekerleğinin doğrusal hareketi

yb2

Arka bojinin doğrusal hareketi

ɵb2

Arka bojinin dairesel hareketi

Köprünün n’ inci modunun titreşim hareketi
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Şekil 1. Bu çalışmada kullanılan tren ve köprü etkileşimi fiziksel modeli
Tablo 2. Çalışmada kullanılan tren ve köprü parametrelerinin değerleri
Tren Parametreleri
Tren gövdesinin kütlesi(ms)

41.75 ton

Ön ve arka boji kütleleri(mb1=mb2)

3.04 ton

Tekerlek kütleleri(mt1= mt2= mt3= mt4)

1.78 ton

Tren gövdesinin atalet momenti(J)

2080
ton.m2

Ön ve arka bojilerin atalet momenti(Jb1=Jb2)

3.93 ton.m2

Birincil süspansiyon sisteminin yay sabitleri(ks1=ks2)

1180 kN/m

İkincil süspansiyon sisteminin yay sabitleri(kb1=kb2=kb3=kb4)

530 kN/m

Birincil süspansiyon sisteminin sönüm katsayıları(cs1=cs2)

39.2 kNs/m

İkincil süspansiyon sisteminin sönüm katsayıları(cb1=cb2=cb3=cb4)

90.2 kNs/m

Tekerlekler ve zemin arasındaki yay sabitleri(kt1=kt2=kt3=kt4)

530 kN/m

Tekerlekler ve zemin arasındaki sönüm oranları(ct1=ct2=ct3=ct4)

90.2 kNs/m

Tren gövdesinin ağırlık merkezi ile ön ve arka bojinin arasındaki me- 8.75 m
safe(a1=a2)
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Ön boji kütle merkezinin ön boji ön ve arka tekerleklerine olan mesafesi(b1=b2)

1.25 m

Arka boji kütle merkezinin arka boji ön ve arka tekerleklerine olan mesafesi(c1=c2)

1.25 m

Köprü Parametreleri
Elastikiye Modülü(E)

207 GPa

Köprü Uzunluğu(L)

35 m

Eylemsizlik Momenti(I)

0.2 m4

Köprünün birim uzunluğunun kütlesi(μ)

10 t/m

Köprünün eşdeğer sönüm katsayısı(c)

1750 Ns/m

Tren-köprü etkileşimine ait hareket denklemlerin elde edilmesi
Sistemin hareket denklemleri kinetik, potansiyel ve sönüm enerjileri kullanılarak elde edilmiştir. Şekil.1’de
verilen TKE fiziksel modelinin tren bölümünün enerji denklemleri Denklemler (1-3)’de sırasıyla verilmiştir.

Ek 

2
2
2
2
2
1 ms y&s  mb1 y&b1  mb 2 y&b 2  mt1 y&t1  mt 2 y&t 2 

2
&
&2  J &
&2 
2 mt 3 y&t 32  mt 4 y&t 4 2  J&
 J b1&
b1
b2 b2 


(1)

ks1  ys   a1  yb1 2  k s 2  ys   a2  yb 2 2  kb1  yb1  b1b1  yt1 2  kb 2  yb1  b1b2  yt 2 2 


1
2
2
2
2

E p   kb 3  yb 2  b 2c1  yt 3   kb 4  yb 2  b 2c2  yt 4   kt1  yt1  yr1   kt 2  yt 2  yr 2 

2

2
2
 kt 3  yt 3  yr 3   kt 4  yt 4  yr 4 
















c y&  &a  y& 2  c y&  &a  y& 2  c y&  &b  y& 2  c y&  &b  y&
1
b1
s2
s
2
b2
b1
b1
b1 1
t1
b2
b1
b1 2
t2
 s1 s
2
2
1
2
2
&  cb 4 y&b 2  &
&  ct1  y&t1  y&r1   ct 2  y&t 2  y&r 2 
ED  cb 3 y&b 2  &
b 2 c1  yt 3
b 2 c2  yt 4
2
2
2
ct 3  y&t 3  y&r 3   ct 4  y&t 4  y&r 4 












2

(2)









(3)

Oluşturulan enerji denklemleri Denklem (4) ile verilen Lagrange denkleminde yerine yazarak hareket
denklemleri elde edilmiştir.

d
dt

 EK

 q&m

  E p   ED 


0
&

q

q
  m  m

(4)
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Köprünün matematiksel modelinin oluşturulmasında Euler-Bernoulli kiriş teorisi kullanılmıştır. Euler-Bernoulli kiriş teorisi’ ne göre üzerinde hareketli bir Q yükü bulunan esnek bir köprünün hareket denklemi
aşağıda Denklem (15) ile verilmiştir.

EI

 4 Z r  x, t 
x

4



 2 Z r  x, t 
t

2



Z r  x, t 
t

 Q  x, t    x  vt 

(5)

Denklem (5)’de, EI köprünün rijitliğini, ρ köprünün birim uzunluktaki kütlesini, μ köprünün birim uzunluktaki sönüm katsayısını, Q çubuğun üzerinde oluşan toplam kuvvet etkileşimini, Zr tren köprü üzerinde
ilerlerken t zamanında köprünün dikey yer değiştirmesini ve δ Dirac fonksiyonunu temsil etmektedir.
Modeli oluşturulan sistemde dinamik kuvvetler trenin ön boji ön tekerleği ile arka boji arka tekerleğinin
köprüden geçişi sırasında meydana gelmektedir.
Ara işlemler sonucunda bulunan denklem TKE probleminin matematiksel modelini ifade etmektedir. TKE
probleminin matematiksel modelini ifade eden denklem Denklem (27)’de verilmiştir
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Elde edilen matematiksel modelin matris denklemi Denklem (47)’de verilmiştir.

M G Z&&G  + CG Z&G  + K G ZG  = QG 

(28)

Denklem (47)’ de [MG] sistemin genel kütle matrisini, [CG] sönüm matrisini, [KG] direngenlik matrisini
ve [QG] kuvvet matrisini ifade etmektedir.
Nümerik analiz sonuçları
Tren gövdesinin kütlesinin(ms) trenin dinamiği üzerindeki etkisi
Bu bölümde 300 km/h hızda esnek bir köprü üzerinde hareket eden bir trende meydana gelen titreşimlerin
köprü ve tren dinamiğine etkisi, tren gövdesinin kütlesine göre değişimi incelendi. Şekil 2’de tren gövdesinin yer değiştirmesinin grafikleri, Tablo 4’te ise Şekil 2’de verilen grafiklerdeki maksimum genlik miktarı ve maksimum genliğe ulaştığı zaman ile ilgili tablo verilmiştir. Şekil 2’de görüldüğü üzere tren göv-

550

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
desinin kütlesindeki artış tren gövdesi yer değiştirmesinde artışa sebep olmaktadır. Tablo 4’te verilen değerlerden de anlaşılabileceği gibi tren gövdesinin kütlesindeki artış titreşim dalgalarındaki faz farklılıklarının bir sonucu olarak tren gövdesindeki yer değiştirme zamanında gecikmeye sebep olmaktadır.
Şekil 2. Tren gövdesinin kütlesinin (mc) tren dinamiği üzerindeki etkisinin karşılaştırılması

Tablo 4. Tren gövdesinin kütlesinin değişiminin Şekil 2a ‘deki grafiğin titreşim genliğine etkisi
Tren Gövdesi- Maksimum Gen- Maksimum Gennin
Kütlesi lik (m)
liğe Ulaştığı Za(ton)
man (s)
20

0,00327

0,54

30

0,004

0,595

40

0,00465

0,63

50

0,00522

0,67

Tren hızının(v) trenin dinamiği üzerindeki etkisi
Bu bölümde esnek bir köprü üzerinde hareket eden bir trende meydana gelen titreşimlerin köprü ve tren
dinamiğine etkisinin tren hızına göre değişimi incelenmiştir. Şekil 4’de görüldüğü üzere, tren hızındaki
artış, köprü orta noktasının yer değiştirmesinde gözle görülür bir değişikliğe sebep olmamıştır. Bununla
birlikte tren hızının artışa bağlı olarak trenin maksimum yer değiştirmesinde gecikme meydana gelmektedir. Örneğin v = 40, 80, 120, 160 ton için tren gövdesindeki maksimum yer değiştirmeler sırasıyla 0,9, 1,1,
1,5 ve 2,7’inci saniyelerde meydana gelmiştir. Buradan da anlaşılabileceği gibi, tren gövdesinin hızındaki
artış tren gövdesindeki yer değiştirme zamanında gecikmeye sebep olmaktadır
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Şekil 4. Tren hızının (v) tren dinamiği üzerindeki etkisinin karşılaştırılması

Tablo 8. Tren hızının değişiminin Şekil 4a ‘deki grafiğin titreşim genliğine etkisi
Tren Hızı (m/s)

Maksimum Genlik (m)

Maksimum Genliğe Ulaştığı Zaman (m)

40

0,00653

2,735

80

0,006697

1,51

120

0,006779

1,15

160

0,00634

0,922

Köprü uzunluğunun(l) trenin dinamiği üzerindeki etkisi
Bu çalışmada köprü uzunluğunun tren-köprü etkileşimine olan etkisi incelenmiştir. Şekil 6’da, tren uzunluğunun artmasıyla tren gövdesinde oluşan maksimum yer değiştirmenin arttığı görülmektedir. Bununla
birlikte tren uzunluğundaki artış tren gövdesinde oluşan titreşimlerde gözle görülür bir faz farkı yaratmamıştır.

552

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
Şekil 6. Tren uzunluğunun (l) tren dinamiği üzerindeki etkisinin karşılaştırılması

Tablo 12. Tren uzunluğunun Şekil 6a ‘deki grafiğin titreşim genliğine etkisi
Köprü Uzun- Maksimum Gen- Maksimum Genliğe Ulaştığı Zaluğu (m)
lik (m)
man (m)
20

1,62E-04

1,3

30

9,81E-04

1,51

40

0,0023

0,605

50

0,0088

0,67

SONUÇ
Sonuç olarak tren-köprü etkileşimi süresince birçok doğrusal ve dairesel titreşim ortaya çıkmaktadır. Bu
titreşimler tren gövdesinde sarsılmalara neden olmaktadır. Oluşan sarsılmalar yolcuların konforunu olumsuz etkilemekle birlikte tren sürüş güvenliği açısından da sorun teşkil etmektedir. Ayrıca sadece tren gövdesi değil boji ve tekerleklerde de köprüden gelen dinamik etkiler sonucu titreşim hareketi gözlemlenmektedir. Bunun sonucunda trenin mekanik aksamında kullanılan hareketli parçalar zamanla deforme olmaktadır ve kullanım ömürleri azalmaktadır. Tüm etkiler göz önüne alındığında köprüde oluşan dinamik etkilerden kaynaklanan titreşimlerin kullanılacak bir sönümleyici mekanizma ile azaltılması ve hatta sönümlenmesi, sürüş güvenliği, yolcu konforu ve ortaya çıkabilecek mekanik sorunlar açısından önemlidir.
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COVID-19 BİLGISAYARLI TOMOGRAFI (BT) GÖRÜNTÜLERİNİN BULANIK CORTALAMALAR YÖNTEMİ İLE BÖLÜTLENMESİ
Ahmet SAYGILI
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
Tekirdağ / Türkiye
Öz: COVID-19 virüsü 2019 yılı aralık ayından bu yana bütün dünyayı etkisi altına almış ve Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde küresel salgın olarak ilan edilmiştir. DSÖ verilerine göre
Mart 2021 itibariyle 2.6 Milyon insan COVID-19’dan dolayı hayatını kaybetmiştir. Bu durum virüsün bir
an önce tespit edilip, durdurulmasını zorunlu hale getirmektedir. Virüsün tespiti için en sık kullanılan yöntem Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) testidir. Ancak PCR testlerinin duyarlılığı %60-70 seviyelerindedir. Bu da tanı koymak için çoğu zaman ilave araçlara gerek duyulmasına sebep olmaktadır. COVID19'un tespiti ve analizi için bilgisayar destekli birçok sistem ortaya atılmıştır. Özellikle bilgisayarlı görüntüleme teknikleri olan Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve X-ray görüntüleme yöntemleri ile elde edilmiş görüntüler üzerinde yapılmakta olan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. COVID-19 virüsü bulaşmış bir kişinin akciğerleri üzerinde çeşitli anomaliler oluşmaktadır. Bunlardan en bilineni buzlu cam görüntüsüdür.
COVID-19 tanısı konulurken çoğu zaman uzman hekimler tarafından BT ya da X-ray görüntüleri de istenmektedir. Bu görüntüler üzerindeki anomaliler sayesinde tanı koyma işlemi daha kolay yapılmaktadır. Gerçekleştirilen bu çalışmanın temel amacı da BT görüntüleri üzerinde bulanık c-ortalamalar yöntemi ile bölütleme yapmak ve akciğer görüntüleri üzerindeki anomalilerin daha kolay bir şekilde tespit edilmesini
sağlamaktır. 20 farklı BT görüntüsü ile gerçekleştirilen bölütleme işlemleri sayesinde akciğer görüntüleri
üzerindeki anomalilerin daha anlaşılır ve daha kolay tanı konulabilir hale getirildiği görülmüştür. Görüntü
bölütleme işleminden önce görüntülerin yeniden boyutlandırılması, görüntülerin tek kanallı gri seviyeye
dönüşümü, gürültü giderimi gibi çeşitli önişleme yöntemleri de uygulanmıştır. Çalışmamızın bundan sonraki amacı bölütlenmiş bu görüntüleri kullanarak otomatik tanı koyan bir sistem oluşturmaktır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Bölütleme, Görüntü İşleme, BT, Bulanık C-Ortalamalar
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
COVID-19 Aralık 2019’dan bu yana tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Dünya sağlık örgütü (DSÖ) 11
Mart 2020 tarihinde COVID-19’u pandemi olarak ilan etmiştir. DSÖ’ye göre Mart 2021 itibariyle 2.6 milyon insan bu virüs nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bu virüs kişiden kişiye farklı belirtiler gösterebilmektedir. En belirgin semptomlar ateş ve kuru öksürüktür. Bununla birlikte nefes darlığı, yorgunluk, kas veya
vücut ağrıları, baş ağrısı, tat veya koku kaybı, boğaz ağrısı ve ishal en sık görülen belirtiler arasındadır
(Carfì, Bernabei, & Landi, 2020). COVID-19 virüsünü tespit etmek için Polimeraz Zincir Reaksiyonu
(PCR) testi kullanılmaktadır. Bu testin duyarlılık oranı yapılan çalışmalara göre %60-70 seviyelerindedir
(Ai et al., 2020; Fang et al., 2020; Lan et al., 2020). PCR testinin düşük duyarlılığa sahip olması nedeniyle
hekimler kan tahlili ve radyolojik görüntülemeden de faydalanmaktadırlar. En sık kullanılan radyolojik
görüntüleme teknikleri BT ve X-ray görüntülemedir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve X-ray görüntüleme
yöntemleri, bu hastalığın erken tanısında ve tedavisinde hayati bir role sahiptir (Bernheim et al., 2020;
Borghesi & Maroldi, 2020; Jacobi, Chung, Bernheim, & Eber, 2020; Wong et al., 2020). % 60-% 70'lik
düşük RT-PCR duyarlılığı nedeniyle, PCR testi sonucu negatif olsa bile, hastaların radyolojik görüntüleri
incelenerek farklı bir tanı konulabilir (Kanne, Little, Chung, Elicker, & Ketai, 2020; X. Xie et al., 2020).
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BT'nin COVID-19 pnömonisini saptamada duyarlı bir yöntem olduğu ve RT-PCR ile bir tarama aracı olarak düşünülebileceği belirtilmektedir (Lee, Ng, & Khong, 2020). Bu yüzden bu hastalığın tespitinde ve
takibinde bilgisayar destekli sistemlerin kullanılması tanı ve tedavinin hızlanmasını sağlayacaktır. Özellik
son 10 yılda bilgisayar temelli algoritmalara dayanan makine öğrenmesi yöntemleri tıp alanında otomatik
tanı koyma işlemlerinde çok sık kullanılmaktadır. Bilgisayar destekli otomatik tanı sistemleri hekimlere
alacakları kararlarda yardımcı olmaktadır
AMAÇ
COVID-19 erken tanı ve tedaviye ihtiyaç duyulan ciddi rahatsızlıklara yol açabilen bir virüstür. Bu virüsün
bilgisayar temelli yaklaşımlarla otomatik olarak tespit edilmesi ve erken tanı ve tedaviye fayda sağlayabilecek çalışmalar ortaya konulması bu çalışmanın en temel amacıdır. Çalışmamızda BT görüntülerinin Bulanık C Ortalamalar (BCO) yöntemi ile bölütlenmesi işlemi amaçlanmıştır. Bölütleme sistemlerindeki temel amaç gözle görülemeyen ya da gözle çok net anlaşılamayan detayların daha belirgin hale getirilmesinin
sağlanmasıdır. COVID-19 virüsü akciğerlerde tahribata neden olabilmektedir. Özellikle akciğerler üzerinde buzlu cam görüntüsü oluşması ve kaldırım taşı görüntülerinin oluşması en sık görülen anomalilerdir.
Çalışmamızda BCO yöntemi ile yaptığımız bölütleme işlemi sayesinde bu anomaliler daha belirgin hale
getirilmiş ve tespit edilmesi kolaylaştırılmıştır.
KAPSAM
Bu çalışmada COVID-19 virüsü bulunan 10 farklı BT görüntüsü ve 10 farklı sağlıklı görüntü yer almaktadır. Toplam 20 farklı görüntüden oluşan veri setine BCO yöntemi uygulanarak bölütleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bölütleme işleminde farklı küme sayılarına göre analizler yapılmıştır. BCO yöntemi MATLAB ortamında kodlanarak kullanılmıştır. BCO yönteminden önce uygulanan önişleme yöntemleri de aynı
platformda gerçeklenmiştir. MATLAB platformu görüntü işleme ile ilgili çok sayıda fonksiyona, kütüphaneye ve araç kutusuna sahiptir. Bu sebeple görüntü işleme uygulamalarında oldukça etkin bir rolü vardır.
YÖNTEM
BCO bölütleme yöntemi tıbbi görüntüleme, hedef tanıma gibi alanlarda, kümeleme ve sınıflandırıcı tasarımlarına başarılı bir şekilde uygulanan denetimsiz bir yöntemdir (Bezdek, Ehrlich, & Full, 1984). Yöntemin denetimsiz olması sınıf etiketlerinin olmadığı ya da kullanılmadığı anlamına gelmektedir. Burada birincil amaç veri setindeki verilerin belli özelliklerine göre gruplara ya da kümelere ayrılması işlemidir.
X=(x1, x2, … , xN) şeklinde N adet piksele sahip, c adet bölüte ayırmak istediğimiz bir görüntü olmak üzere,
algoritmanın amacı 1 numaralı formüldeki J amaç fonksiyonunun minimize edilmesidir.
(1)
Burada , j’nci pikselin i’nci kümeye ait üyelik değerini, vi i’nci kümenin merkez noktasını, m ise bulanıklaştırma sabitini göstermektedir. Formülden de görüldüğü üzere BCO yöntemi bir veri noktasının birden
fazla kümeye dahil olabilmesine imkan tanır. Burada belirleyici olan üyelik değeridir. Bir veri noktası bir
kümeye ne kadar yüksek bir üyelik değeri ile bağlıysa o kümeye o kadar benzerdir. Piksellerin farklı kümelerdeki toplam üyelik değeri her zaman 1’dir. Üyelik değerlerinin ve küme merkezlerinin hesaplanması
formül 2 ve 3’e göre hesaplanmaktadır;

556

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR

(2)

(3)
Algoritma ilk iterasyona rastgele seçilmiş küme merkezleri ile başlar, sonlandırma işlemi için ise iki ardışık
iterasyonda üyelik fonksiyonunun yada küme merkezlerinin değişikliklerin miktarına göre karar verir. Ya
da belli bir iterasyon sayısından sonra sonlandırılması yolu da izlenebilir.
BULGULAR
Çalışmamızda COVID-19 BT görüntülerinin bölütlenmesi için hem sağlıklı hem de COVID-19 (+) görüntüler kullanılmıştır. Bulanıklaştırma katsayısı 2 olarak belirlenmiş ve sonlandırma kriteri olarak da 100
iterasyon seçilmiştir. Çalışmada küme sayısı olarak 2 ve 3 ayrı ayrı uygulanmış ve elde edilen sonuçlar
Şekil 1, 2, 3, 4’te verilmiştir.
Orijinal Görüntü

Küme 1

Küme 2

Şekil 1. COVID-19 (+) görüntülerin bölütlenmesi. Küme sayısı=2.
Şekil 1 incelendiğinde COVID-19 pozitif olan görüntülerde buzlu cam görüntülerinin net bir şekilde ortaya
çıktığı tespit edilmektedir. Küme sayısının 2 seçilmesi sebebiyle de arka plan görüntüsü bir kümeye karşılık
gelirken akciğer üzerindeki yapılarda diğer kümede temsil edilmektedir. Şekil 3’te ise COVID-19 olmayan
sağlıklı kişilerin akciğer görüntülerinin bölütlenmesi sonuçlarını görüyoruz. Bu görüntüden de net bir şekilde görüldüğü gibi COVID-19 olmayan kişilerin bölütlenmiş görüntüleri daha belirgin ve benzer yapıda
olmaktadır. COVID-19 akciğer üzerinde farklı anomaliler oluşturduğu için bölütleme sonuçları da bu anomalileri net bir şekilde tespit edebilmektedir.
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Orijinal Görüntü

Küme 1

Küme 2

Küme 3

Şekil 2. COVID-19 (+) görüntülerin bölütlenmesi. Küme sayısı=3.
Orijinal Görüntü

Küme 1

Küme 2

Şekil 3. COVID-19 (-) görüntülerin bölütlenmesi. Küme sayısı=2.
Şekil 2’de COVID-19 (+) BT görüntülerinin küme sayısı 3 seçildiğinde elde edilen bölütleme sonuçlarını,
Şekil 4’te ise sağlıklı BT görüntülerinin küme sayısı 3 seçildiğinde elde edilen bölütleme sonuçlarını görmekteyiz. Benzer şekilde COVID-19 (+) görüntüler için elde edilen bölütleme sonuçlarının anomalileri
daha belirgin hale getirdiği görülmektedir.
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Elde edilen bölütleme sonuçları analiz edildiğinde küme sayısının 2 seçilmesinin yeterli olabileceği görülmektedir. Küme sayısının 2 seçilmesi durumunda elde edilen bölütlenmiş görüntüler arka plan ve ön bölüm
olmaktadır. İlaveten COVID-19 (+) ve COVID-19 (-) BT görüntülerinin bölütlenmeleri sonucunda elde
edilen görüntülerde belirgin farklar olduğu tespit edilmiştir. Bu durum sağlıklı ve hastalıklı görüntülerin
makine öğrenmesi yöntemleri ile sınıflandırılması işleminde bölütlenmiş görüntülerin kullanılmasının
fayda sağlayacağını göstermektedir.
Orijinal Görüntü

Küme 1

Küme 2

Küme 3

Şekil 4. COVID-19 (-) görüntülerin bölütlenmesi. Küme sayısı=3.
SONUÇ
Çalışmamızda BT görüntüleri üzerinde BCO yöntemi ile bölütleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Farklı anomalilere ve yapılara sahip pozitif COVID-19 görüntüleri ve sağlıklı görüntüler üzerinde yapılan deneysel
sonuçların anlamlı bilgiler ortaya çıkardığı görülmektedir. Özellikle COVID-19 (+) olan görüntülere yapılan bölütleme sonuçları sağlıklı görüntüler için elde edilen bölütleme sonuçları ile karşılaştırıldığında belirgin farklar olduğu görülmektedir. Akciğerler üzerindeki anomalilerin net bir şekilde tespit edilebildiği
görülmektedir. Elde edilen bu bölütleme sonuçları yardımıyla otomatik COVID-19 tanısı koyan bir sistem
ortaya çıkarılabilir. Çalışmanın gelecekteki hedefi böyle bir teşhis sistemi oluşturmaktır.
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GİZLİ YANGIN RİSKLERİNİN ORTAM HAVASIYLA ERKEN TESPİTİNİN İNCELENMESİ:
AHŞAP TASARLAMA ATÖLYESİNDE BİR UYGULAMA
Suzan ALTUNAY1, Mustafa YAĞIMLI1
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Öz: Yangın riski bütün iş yerlerinde meydana gelebilecek ve çeşitli tehlikelerden kaynaklanan bir risk
olarak bilinmektedir. Genellikle acil durum planlarında ve tatbikatlarda kaçınılmaz olarak yangına karşı
tedbirler ve çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, yüksek yangın potansiyeli taşıyan ahşap
tasarlama atölyelerinde ortam havası bileşenlerini kullanarak yangın tehlikesinin erken tespit edilmesi ve
tehlikeli boyuta ulaşmadan müdahale edilmesi amaçlanmıştır. Yangın risklerinin oluşabileceği yüksek yerlerden biri olan ahşap tasarım atölyeleridir. Bu çalışmada, ahşap tasarım atölyesinde gaz ölçüm cihazları
ile belirli periyotlarla ortamdaki hava bileşenleri ölçülüp ve elde edilen veriler ve destekleyici unsurlar ile
aksiyon planı hazırlanmıştır. Multi gaz ölçüm cihazı kullanılarak çalışma yapılan alanda belirli periyotlarla
anlık ölçümler alınmıştır. Elde edilen ortam havası bileşenleri Graham, Trickett ve Oksijen Azalma Yüzdesi Endeksleri kullanılarak değerlendirilip bu doğrultuda gizli bir yangın tehlikesinin mevcut olup olmadığı, mevcut ise hangi aşamada olduğu, yanan malzemenin cinsi ve yangının tehlike potansiyeli yorumlanmıştır. Daha sonra bu doğrultuda özellikle yangın için potansiyel tehlike oluşturabilecek atölyelerde kullanılan makine-teçhizat ve tüm uygulamalar ele alınmış ve Hata Türleri ve Etkileri Analizi – Failure Mode
Effect Analiysis (FMEA) methodu ile Performans Seviyeleri – Performance Level (PL) yöntemleriyle makine tabanlı bir risk değerlendirmesi gerçekleştirilip mevcut durum irdelenmiştir. Sonuç olarak ahşap tasarlama atölyelerinde yangın riskinin erken tespit edip olası yangın riskinin önüne geçilebileceği kanısına
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yangın, Risk Değerlendirmesi, Graham Endeksi, Trickett Endeksi, Oksijen Azalma
Yüzdesi Endeksi
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği gereğince işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılması yasal bir zorunluluk hale gelmiştir. Bu nedenle de işyerlerinde çalışma alanlarına özgü tehlike ve
riskler tespit edilip, değerlendirilip gerekli önlemler sunulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği’nin 4. Maddesinin f fıkrasında; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli
çalışmaların risk değerlendirme çalışması olduğu belirtilmektedir (İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği, 2012 ). Özellikle yangın gibi sürekli ve makine kaynaklı vb. farklı tehlike kaynaklarından oluşabilecek riskler değerlendirilirken kullanılan yöntemlerin yetersiz olduğu görülmektedir.
Dünyada ve ülkemizde mobilya sektörünün günden güne hızla geliştiği, büyüdüğü ve kendini yenilediği
bu dönemde, ülkemiz mobilya sektöründe de gelişmeler ve yenilik hareketleri devam etmektedir. Sektörün
gelişmesi ve daha verimli hale gelmesinde iş sağlığı ve güvenliği vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu nedenle de ahşap tasarımlarının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Mobilya sektöründe en çok karşılaşılan iş
sağlığı ve güvenliği sorunları kazalardan kaynaklanmaktadır. Makinelerden kaynaklı ya da yangın vb. türevli kazalar meydana gelmektedir (Ünverdi, 2016: 3-7 ). Bu çalışmada ahşap tasarlama atölyesinde yangın
risklerinin kaynaklarından olabilecek olan torna, freze, matkap, planya, taşlama gibi talaşlı imalat için de
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kullanılan makinelerin makine tabanlı risk değerlendirme çalışması olarak FMEA ve PL yöntemleri uygulanmıştır. Sonrasında da yangın oluşabilecek ortamı incelemek için patlayıcı ortamın hesaplanması için
belirli periyotlarla anlık gaz ölçümleri alınmıştır. Sonrasında da ortam havası bileşenleri Graham, Trickett
ve Oksijen Azalma Yüzdesi Endeksleri kullanılarak değerlendirilip bu doğrultuda gizli bir yangın tehlikesinin mevcut olup olmadığı tespit edilmiştir. Hangi aşamada olduğu ve yanan malzemenin cinsi ve yangının
tehlike potansiyeli hakkında da sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen, tespit edilen tehlike ve riskler değerlendirilmiş ve düzenleyici önleyici faaliyetler sunulmuştur. Tespit edilen risklerden yola çıkılarak risk değerlendirmesi için önerilen yöntemin makinelerdeki tehlike ve risklerdeki ifadelerden kaynaklı belirsizliği
etkin şekilde ele aldığı ve bu parametreleri alternatif durumlar arasında en uygun durumun seçimi için iyi
bir karar verme yöntemi olduğu görülmektedir. Bu yapılan çalışma ilerideki çalışmalar için tutulması ve
geliştirilmesi amacıyla yararlı olunacağı düşünülmektedir.
AMAÇ
Ahşap tasarlama atölyeleri yangın riski açısından yüksek tehlike potansiyeline sahiptir. Özellikle yeraltı
madenleri gibi kapalı ortamlarda gizli yangının tespiti için kullanılan endeksler yangının başlangıç aşamasında tehlikeli boyuta gelmeden önlenmesi açısından oldukça etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Bu endeksler yangının hangi aşamada olduğunu, tehlike potansiyelini ve yanan maddenin türünü ortam havası
bileşenlerinin yüzdesel değerleri ile tespit ederek önlemek ya da erken müdahale etmek için fırsat sunmaktadır. Bu nedenle ortam havasının bileşenlerinden ahşap tasarlama atölyelerinde gerçekleşebilecek yangın
tehlikelerini yorumlamak mümkün olabileceği düşünülmüştür.
KAPSAM
Ahşap tasarlama atölyesinde yangın risklerinin kaynaklarından olabilecek olan torna, freze, matkap,
planya, taşlama gibi talaşlı imalat için de kullanılan makinelerin makine tabanlı risk değerlendirme çalışması olarak FMEA ve PL yöntemleri uygulanmış, belirli periyotlarla anlık gaz ölçümleri alınmıştır. Ortam
havası bileşenleri Graham, Trickett ve Oksijen Azalma Yüzdesi Endeksleri kullanılarak değerlendirilip bu
doğrultuda gizli bir yangın tehlikesinin mevcut olup olmadığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda mobilya ve
ahşap sektöründe karşılaşılan tehlike ve risklerin iş sağlığı ve güvenliği açısından incelenmesi ve çalışanların çalışma ortamında karşılaştığı fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal risk etmenleri
hakkında da bilgi verilmiştir
YÖNTEM
Multi gaz ölçüm cihazı kullanılarak çalışma yapılan alanda belirli periyotlarla anlık ölçümler alınmıştır.
Elde edilen ortam havası bileşenleri Graham, Trickett ve Oksijen Azalma Yüzdesi Endeksleri kullanılarak
değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda gizli bir yangın tehlikesinin mevcut olup olmadığı, mevcut ise hangi
aşamada olduğu, yanan malzemenin cinsi ve yangının tehlike potansiyeli yorumlanmıştır. Daha sonra bu
doğrultuda özellikle yangın için potansiyel tehlike oluşturabilecek atölyelerde kullanılan makine-teçhizat
ve tüm uygulamalar ele alınarak ve makine tabanlı bir risk değerlendirmeleri (FMEA ve PL) gerçekleştirilerek mevcut durum irdelenmiştir.
1. Endeksler
Ortam havasından yanma reaksiyonu tespiti için literatürde birçok endeks önerilmektedir. Ancak her koşulda başarılı sonuçlar veren standart bir endeks bulunmamaktadır ve endekslerin çalışılan bölgenin özel-
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likleri dikkate alınarak uygulanması gerekmektedir. Genellikle Graham, Oksijen Azalma Yüzdesi ve Trickett endeksleri 3 farklı parametre için cevap niteliğinde olduğundan oldukça fazla uygulanmaktadır (Yıldırım ve Saraç, 2002: 54-55).
1.1. Graham Endeksi
Graham Endeksi; yanma reaksiyonunun hangi evrede olduğunu gösterir. Karbonmonoksit, Azot ve Oksijen
yüzdeleri kullanılarak hesaplanır ve 1 numaralı eşitlikte belirtilmiştir.
(1)
Hesaplanan değer aralıklarına göre; (0-0,2) Tehlike Yok, (0,2-0,5) Oksidasyon Varlığı, (0,5-1) Isınma Başlangıcı, (1–2) Boyutta Isınma, (2–3) Açık Alevli Yangın Tehlikesi ifade etmektedir (Yıldırım, 1992: 8687).
1.2. Oksijen Azalma Yüzdesi Endeksi
Oksijen Azalma Yüzdesi Endeksi; yanma reaksiyonunun tehlike boyutunu gösterir. Karbondioksit, Azot
ve Oksijen yüzdeleri kullanılarak hesaplanır ve 2 numaralı eşitlikte belirtilmiştir.
(2)
Hesaplanan değer aralıklarına göre; 0-25 aralığı tehlikenin olmadığını, 25-50 aralığı yüzeysel kızışmayı,
50’ den büyük değerler ise yüksek yoğunluklu yangın tehlikesini ifade etmektedir (Yıldırım ve Saraç, 1993:
60).
1.3. Trickett Endeksi
Trickett Endeksi, yanan malzemenin cinsini tahmin etmekte kullanılır. Karbonmonoksit, Karbondioksit,
Azot, Oksijen ve Hidrojen yüzdeleri kullanılarak hesaplanır ve 3 numaralı eşitlikte belirtilmiştir (Yıldırım
ve Saraç, 1993:25).
(3)
Hesaplanan değer aralıklarına göre; 0,4 den küçük değerlerde tehlike yok, 0,4-0,5 aralığında yanan malzeme sadece hidrokarbon türevi gazlar, 0,5-1 aralığında yanan malzeme fosil kaynaklı kömür veya petrol
türevi malzemeler, 1-1,6 aralığında yanan malzeme ahşap türevi malzemeler, 1,6’ dan büyük değerlerde
ise analiz veya numune hatası olarak yorumlanır (Yıldırım ve Saraç, 2002: 55).
2. Makine Tabanlı Risk Değerlendirmesi
Makineler için yapılacak risk değerlendirme çalışmasında tehlike ve riskleri listelemede makinelere ait
temel güvenlik prensiplerinin olduğu B tipi makine güvenlik standardında da (TS EN ISO 13849-2: 201304 EN ISO 13849-2: 2012) yararlanılabilir. Bu standart içerisinde makinelerin koruyucu donanım ve kullanılan operasyon aksamları için saat bazlı hata verme olasılıkları hesaplanabilmektedir. Bu standart içerisinde verilen yöntem hata nedenini ve hatalara karşı zarar azaltma yöntemleri, makinelerde yer alan tehlike
bölgeleri ve önlem tedbirleri de yer almaktadır (TSENISO13849-1, 2015: 15).
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Yukarıdaki kriterler göz önünde bulundurularak bu çalışmada torna, freze, planya, matkap ve taşlama makinelerinin çalışma sırasında yangın tehlikesi üzerine risk değerlendirme çalışması yapılmıştır. Öncelikle
ön analiz olarak FMEA(Hata Türleri ve Etkileri Analizi) yöntemi ve sonrasında TS-EN-13849 standardının uygulaması olan PL (Performans Seviyeleri) yöntemi kullanılmıştır.
2.1. FMEA Yöntemi
Makine tabanlı risk değerlendirme çalışmalarının başlıca kantitatif yöntemlerden biri olan FMEA (Hata
Türleri ve Etkileri Analizi) gelmektedir. Bu yöntem aslında makineler için bir ön tehlike analizi olarak
görülebilir. Sistem ve ekipman hatalarının etkilerinin belirlenmesi için ABD ordusu tarafından geliştirilen
bir yöntemdir. Bu yöntemde hata nedeni, etkileri ve önlemleri araştırılmaktadır. Hatanın olasılık, şiddet ve
fark edilebilirlik gibi değerleri hesaplanmaktadır (Bluvband ve Grabov 2009: 1-4).
2.2. TS-EN-13849-1 PL (Performans Seviyeleri) Yöntemi
ISO 13849-2, Makine Güvenlik Teknik Komitesi iş birliği içerisinde hazırlanmış standart içerisinde yer
alan yöntemdir. Standarda eklenen yeni Ek E hata davranışları ve teşhis edilebilir ekiplerin doğrulanmasının yer aldığı kısımda bulunmaktadır. ISO 13849, “Makinalarda güvenlik - Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili kısımları” genel olarak aşağıda bulunan kısımlardan meydana gelir.
1.

Bölüm 1: Tasarım için genel prensipler

2.

Bölüm 2: Doğrulama

Bu standart üç türe sahip olan makine standartlarından B tipi olan standarttır. PL yönteminin yer aldığını
ISO 13849-2 standardı B2 türü olan standarttır. B2 standartları genellikle; iki elle kumanda sistemleri tertibatı, kilitleme sistemi, basınca duyarlı tertibatlar, koruyucu sistemler gibi koruyucu tertibatlara yönelik
hazırlanan standart türüdür.
PL yöntemi; makinelerdeki koruyucu ekipmanların saat bazlı hata verme olasılığı üzerine kurulu bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde ekipmanların güvenilirlik ve performans ölçütleri hakkında fikirler elde edilmektedir. Yöntemde üç parametre mevcuttur ve aşamalı biçimde proaktif yaklaşımlar hesaplanmaktadır.
BULGULAR
Gizli yangın tehlikesi tespitini doğrulamak için önce normal çalışma ortamında makineler çalışırken farklı
günlerde 30 farklı ölçüm alınmıştır. Örnek bir hesaplama ile aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
Ar=%0,83 He=%0,00045 CO2=%0,26 Ne=%0,002 CO=%0,003 H2=%0,01 N2=%78,89 O2=%20,24
Yangın endeksleri sırasıyla hesaplanarak değerler elde edilmiştir.
Graham Endeksi:
0,003/((0,265x78,89)-20,24) x 100 = 0,45
O.A.Y Endeksi:
0,26/((0,265x78,89)-20,24) x 100 = 39
Trickett Endeksi:
(0,26+(0,75x0,003)-(0,25x0,01))/((0,265x78,89)-20,24) = 0.39
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Alınan 30 farklı ölçüm sonuçlarından bir kısmı Tablo 1’ de verilmiştir.
Tablo 5. Ölçüm sonuçları
Graham E.

O.A.Y. E.

Trickett E.

1

0.45

39

0.39

2

0.42

32

0.33

3

0.44

36

0.35

4

0.45

31

0.32

5

0.51

37

0.36

Bu verilere göre çalışma esnasında herhangi bir yangın durumu söz konusu olmasa da başlangıç seviyesinde oksidasyon ve yüzeysel bir kızışmadan söz edilebilir. Endekslerin gerçek bir yangın hadisesinde
doğru çalışıp çalışmadığı test edilerek mevcut durum doğrulanmalıdır. Bu doğrultuda, gözle görülmeyen
baraj arkası noktada ahşap parçacıkları tutuşturularak bir müddet sonra tekrar söndürülmüş ve oksidasyon
elde edilmiştir. Alınan yeni ölçümlerde ise aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
Ar=%0,93 He=%0,0005 CO2=%0,58 Ne=%0,0018 CO=%0,01 H2=%0,01 N2=%78,1 O2=%20,15
Yangın endeksleri sırasıyla hesaplanarak değerler elde edilmiştir.
Graham Endeksi:
0.01/((0.265x78.10)-20.15) x 100 = 1.83
O.A.Y Endeksi:
0,58/((0,265x78,10)-20,15) x 100 = 106
Trickett Endeksi:
(0,58+(0,75x0,01)-(0,25x0,01))/((0,265x78,10)-20,15) = 1,07
Elde edilen veriler incelendiğinde Graham Endeksine göre tehlikeli boyutta ısınma, O.A.Y. Endeksine göre
yüksek yoğunluklu yangın tehlikesi ve Trickett Endeksine göre yanan malzemenin ahşap türevi olduğu
görülmekte ve gerçekleştirilen senaryo ile örtüşmektedir. Makineleri besleyen elektrik ünitelerinden de
yangın tehlikesi meydana gelebilmektedir. Bu nedenle makine tabanlı risk değerlendirmesinin yapılması
da önemlidir. Bu çalışma içerisinde FMEA yöntemi ile risk değerlendirmesi yapılarak riskler ile tehlikeler
ve bunların dereceleri hakkında yorumlar yapılmıştır. Daha sonra da bu tehlike ve risklere karşı da PL
yöntemi uygulanarak burada gerekli olabilecek ekipman türleri ve bunların saat bazlı hata verme olasılığı
bulunmuştur. Kriterler göz önünde bulundurularak torna, freze, planya, matkap ve taşlama makinelerinin
çalışma sırasında yangın tehlikesi üzerine risk değerlendirme çalışması yapılmıştır. Öncelikle ön analiz
olarak FMEA yöntemi kullanılmış ve sonuçların bir kısmı Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Ahşap tasarlama atölyesi için örnek fmea uygulaması
NO

FAALİYET

TEHLİKE

RİSK

ETKİLENEN KİŞİLER

RİSK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
P

D

S

R

Risk
Öncelik

RİSK SONUÇLARI

Skoru
1

Torna
Makinesi
Kullanımı

Operasyon
Bölgelerindeki İş parçası ve Makine Parçasının Sürtünmesi

Operasyon
Bölgelerindeki İş parçası ve Makine Parçasının Sürtünmesi Sonucu
Yangın Çıkması

Tüm Çalışanlar

4

5

9

180

1

Ölüm ya da
Ciddi Yaralanma

2

Torna
Makinesi
Kullanımı

Elektrik Besleme Bölümlerinin
Bakımsız
Olması

Elektrik Besleme Bölümlerinde Arıza
Nedeniyle
Yangın Çıkması

Tüm Çalışanlar

4

5

9

180

1

Ölüm ya da
Ciddi Yaralanma

Tablo 3. Ahşap tasarlama atölyesi için örnek pl uygulaması
NO
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FAALİYET

TEHLİKE

RİSK

ETKİLENEN KİŞİLER

RİSK DEĞERLENDİRME
NUÇLARI
S

F

P

Ekipman
Güvenlik Seviyesi

AÇIKLAMA

SO-

1

Torna Makinesi
Kullanımı

Operasyon
Bölgelerindeki İş parçası ve Makine Parçasının Sürtünmesi

Operasyon
Bölgelerindeki İş parçası ve Makine Parçasının Sürtünmesi Sonucu
Yangın Çıkması

Tüm Çalışanlar

S1

F1

P1

a

En Kısa Sürede Temin
Edilmelidir

2

Torna Makinesi
Kullanımı

Elektrik
Besleme Bölümlerinin
Bakımsız
Olması

Elektrik
Besleme Bölümlerinde
Arıza Nedeniyle Yangın
Çıkması

Tüm Çalışanlar

S1

F1

P1

a

En Kısa Sürede Temin
Edilmelidir
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SONUÇ
Ahşap tasarlama atölyeleri, kullanılan makine ve ekipmanlar ve işlenen ürünün niteliği göz önüne alındığında iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça fazla risk taşımaktadır. Yangın, bu etmenlerin en yüksek
olasılıklı risk etmenlerinin başında gelmektedir ve işlenen materyalin özellikleri ile oldukça büyük hasar
potansiyeli taşımaktadır. Yapılan makine tabanlı risk analizi sonuçları, fark edilebilirliği oldukça düşük
olan ancak yüksek potansiyel taşıyan yangın risklerini ortaya koymaktadır. Ortam ölçümlerinde elde edilen
hava bileşenlerinin yüzdeleri kullanılarak gizli bir yangın tehlikesi olup olmadığını, varsa hangi boyutta
olduğunu ve yanan materyalin cinsini tahmin etmekte kullanılan yangın endekslerinin hesaplanmasının,
fark edilmesi güç olan potansiyelli yangın facialarının önüne geçmekte oldukça etkili olabileceği düşünülmüştür. Bu doğrultuda gerçekleştirilen analizler, çalışma anında ve gizli yangın senaryolarında etkili olmuş
ve analizler doğrulanmıştır. Çalışma esnasında dahi oksidasyon ve yüzeysel kızışma olduğu tespit edilmiş,
açık alevli yangına dönüşme ihtimaline karşı fark edilebilirlik durumu arttırılmıştır. Yangın risklerine karşı
proaktif bir yaklaşım için çalışma ortamında düzenli hava ölçümlerinin yapılmasının önemi bu çalışma
kapsamında ortaya konulmuştur.
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ROLE OF FRICTION IN PULL-OUT FORCES OF TEXTILES
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Abstract: High performance textiles have been widely used in protective composites due to their advanced
physical, chemical and mechanical properties such as low density, superior oxidation resistance, high modulus and advanced strength. In addition to all these properties, inter-yarn friction within the fabrics plays
an important role in the protective performance of textile systems. In textile applications for protective
purpose, high interlocking is achieved by enhanced yarn-to-yarn frictions along the fabrics. For this purpose, various applications have been studied such as continuous matrix applications, surface coatings and
binders. In the present study, the role of inter-yarn friction in the pull-out force of aramid textiles were
investigated. Aramid is one of the advanced polymer fibers that extensively used for protective structures.
A numerical model was built by considering a plain woven Twaron fabrics, a brand of aramid textiles, and
inter-yarn friction was varied in the numerical analyses. In order to observe the effect of frictional forces,
a single yarn was subjected to pull-out test and the required forces for extracting this yarn was investigated
numerically. According to the results, higher forces are required to extract a yarn from the fabric by increasing the yarn-to-yarn friction. These results provide highly beneficial outputs for protective textiles.
Keywords: Textile, Friction Force, Pull-Out
INTRODUCTION
High performance fabrics are extensively used in protective systems. These fabrics are generally made
from aramid (Kevlar and Twaron) and UHMWPE (Spectra Shield and Dyneema). These materials exhibit
advanced properties such as high modulus and strength to resist the impacting threats. However, another
important point is high yarn-to-yarn friction in the products. Because the projectiles push the impacted
yarns ahead and therefore, the only resistance is applied by the yarn-to-yarn friction just before the yarns
are strained in the system. There are several attempts in literature to increase the inter-friction of fabrics in
protective systems. In order to do this, various coatings and treatments have been applied to fabrics. Polyurea coatings were applied on textile composites and an improvement in protective performance was
achieved [1]. Another application was made by embedding carbide particles inside the textiles. The carbides act as inclusions in the fabrics system and thereby increasing the entanglement of fibers and yarns
during the relative motions of warp and weft [2]. For this reason, yarn-to-yarn friction is enhanced, which
end up with an increased energy absorption in the structure. Since the friction grows in the textile, the
contribution of neighbor yarns is enhanced upon impacting. Smart materials such as shear thickening fluid
was also applied on the textile surfaces. This smart fluid increases its viscosity under loading and firmly
hold the fibers and yarns together under impact. The working mechanism at the textile level is again frictional increase in the structure [3,4]. In order to understand the role of yarn-to-yarn friction in pull-out
forces, we numerically modeled a plain woven high performance textile, Twaron. Three different interyarn friction values were used in the study. Pull-out test was simulated under quasi-static conditions. According to the results, pull-out forces increase by using higher frictional interaction in the textiles.
NUMERICAL MODEL
The textile was modeled by using four-node shell elements. The plain woven fabric is 0.5 mm thick and
the yarn width is 1.40 mm. By using three elements along the yarn width direction, each element was about
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0.45 mm in size. In order to employ the yarn-to-yarn friction, crossover points between warp and weft are
defined as surface contacts and the friction values were varied from 0.20 to 0.80. Twaron is made from
aramid and fiber/fiber contact of aramid yields a friction coefficient between 0.15 and 0.30 according to
literature [5]. Hence, friction coefficient of 0.20 was selected as if a neat textile and upper levels were
decided to simulate surface modification for the textile. Pull-out test was simulated by extracting a single
yarn from the fabric with a tensile speed of 100 mm/min. The length of fabric was 50 mm. Table 1 give
the material data for the textile, which were found from literature [6]. Figure 1 shows a screenshot from
the numerical simulations.
Table 1. Material parameters of textile [6]

(GPa)
2.80

(g/cm³)
0.034 1.44

(GPa)

(GPa)

(GPa)

(GPa)

(GPa)

(GPa)
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1.33

1.33

1.33

1.33

1.33

0

0

0

Figure 1. Pull-out test in the simulations
RESULTS and DISCUSSION
Figure 2 shows the pull-out force curves for the specimens. As shown in the charts, force curves have large
oscillations during the pull-out test. This behavior stems from the crossover points of warp and weft due
to the plain weave. After passing each crossover point, the required force reduces due to the reduced yarnto-yarn contact in the textile. As expected, the maximum forces are seen at the beginning of the yarn extract.
Comparing the coefficient of frictions (CoF), there is an obvious variation in the force levels. By increasing
the CoF from 0.2 to 0.5, the maximum pull-out force grows from 10 N to 23 N. Further increasing the CoF
to 0.8, the pull-out force drastically jumps to 34 N. This change shows an obvious effect of yarn-to-yarn
friction. Considering impact conditions, projectiles pushes the impacted yarns ahead to extract them from
the textiles and thereby opening a gap for penetration. The higher the yarn-to-yarn friction, the higher the
absorbed impact energy in the fabrics. Hence, it is possible to mention that frictional interactions are very
important in the protective performance of textile composites. For this reason, surface modifications or
surface treatments have great importance in addition to the developments in the material properties of
fibers.
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Figure 2. Pull-out force curves for the specimens with CoF; (a) 0.2, (b) 0.5 and (c) 0.8
CONCLUSIONS
In the present work, frictional interaction between the yarns was investigated in textile structures. The
study focusses on the numerical modeling of high performance fabrics. Three different friction coefficients
such as 0.2, 0.5 and 0.8 were employed for the surface contacts of yarns. Then, a single yarn was extracted
by a constant pull-out speed of 100 mm/min. The pull-out forces, which were varied due to the frictional
interactions, were investigated. It was seen that pull-out force grows substantially by increasing inter-yarn
friction. Frictional interactions in the textiles provide an additional energy absorbing mechanism for the
fabrics. It is suggested that impact energy can be lowered by increasing frictions in the textiles. This also
enhances the distribution of the impact energy over a larger area and the neighbor yarns contributes much
more to the impacted yarn in high friction conditions.
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Öz: İnsanoğlu ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla, geçmişten günümüze kadar bulunduğu dönemin
imkân ve teknolojilerini kullanarak, binalar, yollar, suyolları, köprüler, camiler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar gibi çeşitli yapılar inşa etmişlerdir. Geçmişte yapılan bu yapıların çoğu yığma şeklinde olup, taşıyıcı malzeme olarak taş, tuğla, briket gibi malzemeler kullanılmıştır. Kemerler, tonozlar, kubbeler ve duvarlar yığma yapıların taşıyıcı sistemlerini oluşturmaktadır. En önemli kültürel mirasımız olan kemerler,
büyük açıklıkları geçmek ve çeşitli tarihi yapılarda taşıyıcı sisteme katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır.
Kemerli yapılar taş, tuğla gibi malzemelerden yapıldığı için genelde basınca çalışmaktadır. Bu yapıların
basınç dayanımları yüksek, çekme dayanımları ise düşüktür. Tarihi yapılar incelendiği zaman kemerlerde
çekme kuvvetini karşılayabilmeleri için kemer-kolon birleşiminin içerisine yerleştirilmiş ahşap ve demirden üretilmiş gergi çubukları karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada biri gergi çubuksuz referans model olarak adlandırılan, beş tanesi de farklı tasarımlarda gergi çubuğu ile tasarlanmış toplamda altı adet kemer
modellerin LUSAS analiz programı kullanılarak sayısal modellemesi yapılmıştır. Sayısal analizde, makro
modelleme de Drucker - Prager kırılma kriteri kullanılarak doğrusal olmayan analizler gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen analiz sonuçları grafiklerle karşılaştırılıp, gergi çubuğunun kemerin taşıma kapasitesini arttırdığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda günümüzde kemerlerde özellikle onarım ve güçlendirilmede kullanılan
gergi çubuklarının uygulamada nasıl yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu çalışma Aksaray Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 2013/92 nolu proje ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kemer, Gergi Çubuğu, LUSAS Software
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçmişten günümüze mevcut imkân ve teknolojiyi kullanarak
barınmak için binalar, suyollarını geçmek için köprüler, suları iletmek için kanallar inşa etmişlerdir. Taş,
tuğla gibi malzemelerle taşıyıcı sistemi oluşturulan yapıya yığma yapı denilmektedir. Tarihi yığma yapılar
arasında kültürel mirasımız olan kemerli yapılar genellikle büyük açıklıkları geçmek amacıyla köprülerde,
suyollarında kullanılırken, aynı zamanda han, hamam, kilise, cami gibi yapılarda da taşıyıcı sisteme katkıda
bulunmuşlardır.
Kemer tipi yapılar geometrik şekillerinden dolayı genellikle basınca çalışmaktadır. Her ne kadar düşey yük
etkisi altında olsalar da kemerli yapılar bazen yatay yük etkisi altında da kalmaktadır. Bu yapılar taş, tuğla
gibi çekme kuvveti zayıf olan malzemelerden yapıldığı için yapıların mesnetlerin açıklık doğrultusunda
açılmalarına sebep olmaktadır. Bu açılmaları önlemek amacıyla tarihi yapılarda özellikle kemer formundaki yapılarda kemer açıklığı içerisine kemer ve kolon birleşim bölgelerinde demir veya ahşaptan yapılmış
gergi çubukları yerleştirilmiştir. Gergi çubuğu sayesinde kemerlerin mesnetlerinde oluşacak yanal kuvvet
alınacak ve böylece kemer ayakları bu yanal kuvvetlerden belli bir oranda kurtulacaktır. Şekil 1’de kemerin kısımları verilmiştir.
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1)Kemer ayakları
2)Kemer açıklığı
3)Kemer ekseni
4)Üzengi noktası
5)Üzengi seviyesi
6)Kemer yayının merkezi
7) Kemer yüksekliği
8)Tepe noktası
9) Kemer kenarları
10) Kemer alnı
11) Kemer altı
12) Kemer sırtı
13) Kemer kalınlığı
14) Kemer genişliği
15) Üzengi yatağı
16) Üzengi taşı
17) Kilit taşı
18) Kemer taşları

Şekil 1. Kemerlerin kısımları
Günümüze kadar tarihi yapılar ile ilgili yapılmış çeşitli literatürler bulunmaktadır. Bu literatürlerin çoğu
tarihi yapıların davranışları, güçlendirilmeleri ve restorasyonları üzerinedir. Bu çalışmada ele alınan gergi
çubuklarının kemerli yapılar üzerine etkisi ile ilgili yapılmış çalışma oldukça azdır.
Elmalich ve Rabinovitch (2009), çalışmalarında dairesel kemerleri kompozit malzemelerle güçlendirerek,
gerilme analizini belirlemek amacıyla bir sonlu elemanlar modeli geliştirmişlerdir. Çelik vd. (2010), İstanbul’daki Yavuz Selim Camii, Isparta’daki Firdevs Bey Bedesteni ve Edirne’deki Tütünsüz Baba Türbesi’ni
incelemişlerdir. Yapılan çalışmalar ile deprem sebebiyle hasar görmüş tarihi yığma yapılarda, demir ve
ahşap gergi çubukları ile güçlendirme yapılarak demir ve ahşap gergi çubuklarının önemini belirtmişlerdir.
Lagomarsino ve Calderini (2014), yaptıkları çalışmada kemer kolonlarını gergi çubukları ile destekleyerek
sismik davranışları üzerine deneysel bir çalışma yapmışlardır. Çelik (2020), çalışmasında kubbeli yapıların
çelik ve FRP ile güçlendirilmesinin kubbeli yapıların davranışlarına ve dayanımlarına etkisini deneysel
olarak inceleyip, deney elemanlarının LUSAS analiz programı kullanılarak sayısal modellemelerini de
yapmıştır. Deney ve analiz sonuçlarını karşılaştırarak kubbelerin onarım ve güçlendirilmelerinde hangi
yöntemin nasıl uygulanacağı belirlenmiştir.
AMAÇ
Çalışmanın amacı; tarihi yapılarda özellikle kemer açıklıklarında kullanılan gergi çubuklarının yapı üzerindeki etkilerini incelemek ve günümüz de yapılan onarım ve güçlendirme gibi restorasyon çalışmalarında
bu gergi çubukları uygulamalarının nasıl yapılması konusunda yardımcı olmaktır.
KAPSAM
Yapılan çalışma kapsamında tarihi yapılar arasında yer alan kemerler ile ilgili genel bilgiler verilip, literatür
çalışmalarından bahsedilmiştir. Kemer açıklığı 1020 mm yüksekliği 475 mm, kemer kolonlarının yüksekliği 345 mm ve kemer yayının yarıçapı 566 mm olan kemer modelleri ele alınmıştır. LUSAS analiz programı kullanılarak biri referans (gergi çubuksuz) 5 tanesi de farklı şekillerde tasarlanmış gergi çubukları
kullanılıp kemer modellerinin düşey yük altında analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda modeller birbirleri
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ile karşılaştırılarak sonuçlar grafikler ile sunulmuştur. Günümüzde uygulanan güçlendirme çalışmalarında
gergi çubuklarının nasıl uygulanması gerektiği açıklanmıştır.
YÖNTEM
Kemer modelleri LUSAS analiz programında oluşturularak, sonlu elemanlar analizi yapılmıştır. Yığma
duvarların analizinde üç çeşit modelleme tekniği kullanılmaktadır. Şekil 2’de bu modelleme teknikleri gösterilmiştir. Bunlar detaylı mikro modelleme, basitleştirilmiş mikro modelleme ve makro modellemedir. Bu
çalışmada makro modelleme dikkate alınarak Drucker-Prager kriteri kullanılmıştır. Drucker-Prager kriterinde iki parametre dikkate alınmaktadır. Bunlar, kohezyon ve içsel sürtünme açısıdır. Modellemelerde
yükleme, kemerlerin kilit taşı üzerinden aşağıya doğru düşey yük olarak uygulanmıştır. Kemer kolonlarının
alt kısımları ankastre mesnet olarak tanımlanmıştır.
harç

tuğla

(a)

ara yüzey

kompozit

(b)

(c)

Şekil 2. Yığma duvarlardaki modelleme teknikleri a)Detaylı mikro modelleme, b)Basitleştirilmiş
mikro modelleme, c)Makro modelleme
Şekil 3’de farklı tasarımda gergi çubuklu kemer modellerine ait çizimler verilmiştir. Gergi çubuksuz referans model olarak adlandırılan bir adet referans model üzerinde analiz yapılmıştır. Model-1’de gergi çubuğu, kemerin kolonlarının içerisinden geçirilen sonsuz dişliye bağlanmıştır. Model-2’de kemer kolonları
etrafına kare bilezik yerleştirilmiştir. Gergi çubuğu bu kare bileziğe kaynak yardımıyla bağlanmıştır. Kemer kolonu etrafına sarılan kare bileziğin iki köşesinden geçirilen ve eşkenar üçgen şekli oluşturularak
yapılan gergi çubuklu model Model-3 olarak adlandırılmıştır. Model-4’de gergi çubuğu kemer kolonu dışına çıkartılıp kare levha ile sabitlenmiştir. Kemer kolonundan açılan delik içerisine gergi çubuğu yerleştirilen ve deliğin içerisi epoksi ile doldurulan kemer modeli Model-5 olarak isimlendirilmiştir.

(d) Model-4
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Şekil 3. Kemer modellerine ait çizimler
Analizde, kemerler ve gergi çubukları için üç boyutlu katı (solid) elemanlar kullanılmıştır. Bu elemanların
8 düğüm noktası ve her düğüm noktasının da 3’er adet yer değiştirme serbestlikleri vardır. Şekil 4’de kemer
modellerin analizinde kullanılan düğüm noktası ve eleman sayısı adetleri ve Tablo 1’de kemer modellerin
analizlerinde kullanılan malzemelerin özellikleri verilmiştir.

Referans Model
Düğüm noktası= 381
Eleman sayısı= 198

Model-3
Düğüm noktası = 533
Eleman sayısı = 247

Model-1
Düğüm noktası = 1420
Eleman sayısı = 891

Model-2
Düğüm noktası = 705
Element sayısı= 341

Model-4
Düğüm noktası = 1376
Eleman sayısı = 842

Model-5
Düğüm noktası = 1372
Eleman sayısı = 867

Şekil 4. Kemer modellerin analizinde kullanılan düğüm noktası ve eleman sayısı adetleri
Tablo 1. Kemer modellerde kullanılan malzemelerin özellikleri
Malzemeler

Özellikler

Değerler

Üst beton parçası

Elastisite modulü (MPa)

28500

Poisson oranı

0.2

Kohezyon (MPa)

3

İçsel sürtünme açısı

33

Çekmede kohezyon eğimi

0.0

Sürtünme geriliminin eğimi

0.0

Plastik şekil değiştirme

0.001

Elastisite modulü (MPa)

750

Poisson oranı

0.2

Kohezyon (MPa)

2.5

İçsel sürtünme açısı

25

Kargir birimler
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Çelik gergi çubuğu

Epoksi reçine yapıştırıcı

Çekmede kohezyon eğimi

0.0

Sürtünme geriliminin eğimi

0.0

Plastik şekil değiştirme

0.001

Elastisite modulü (MPa)

203704

Poisson oranı

0.3

Tek eksenli akma gerilmesi (MPa)

275

Çekmede pekleşme eğimi

212.1

Plastik şekil değiştirme

1.0

Elastisite modulü (MPa)

12500

Poisson oranı

0.34

Nihai çekme dayanımı (MPa)

19.5

Nihai çekme şekil değiştirmesi

0.0015

BULGULAR
Farklı tipte gergi çubukları ile modellenmiş kemer modellerinin analiz sonucu görüntüleri Şekil 5’de, analiz sonucunda kemer modellerinin yük-deplasman grafikleri ise Şekil 6’da verilmiştir. Analiz sonucunda
kemer modelleri üzerinde oluşan plastik çekme gerilmeleri şekilde gösterildiği gibidir. Şekil ve grafikler
incelendiği zaman gergi çubuksuz modellenen referans model, gergi çubuklu modellenen modellere göre
daha az yük taşımıştır. Maksimum yükü, kemer ve kolonu arasına yerleştirilmiş gergi çubuklu model olan
Model-1 taşımıştır. İkinci maksimum yükü taşıyan kubbe modeli, Model-4 (gergi çubuğu kemer kolonları
dışına çıkartılıp kare levha ile dışarıdan sabitlenen) olmuştur. Daha sonra sırası ile Model-5 (gergi çubuğunun epoksi ile sabitlenmesi), Model-3 (gergi çubuğunu eşkenar üçgen şeklinde yapıp kemer kolonu etrafından sarılması) ve Model-2 (gergi çubuğunun kemer kolonu etrafına geçirilen kare bileziğe kaynak
yardımıyla sabitlenmesi) maksimum yükü taşıyan modellerdir.
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Mak. plastik çekme
uzaması=0,0095
Yük Faktörü= 12,5
Referans Model

Mak. Plastik çekme
uzaması=0,369868
Yük Faktörü= 19,00
Model-2

Mak. plastik çekme
uzaması=0,167694
Yük faktörü= 41,43
Model-4

Mak. plastik çekme
uzaması=0,0809545
Yük Faktörü= 50,30
Model-1

Mak. plastik çekme
uzaması=0,064674
Yük faktörü= 25,06
Model-3

Mak. Plastik çekme
uzaması=0,14136
Yük faktörü= 30,70
Model-5

Şekil 5. Kemer modellerin analiz sonucu görüntüleri
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Şekil 6. Analiz sonucunda kemer modellerinin yük-deplasman grafikleri
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Şekil 7. Kemer modellerinin toplam yük-deplasman grafikleri
Kemer modellerinin analizi sonucunda elde edilen toplam yük-deplasman grafikleri Şekil 7’de verilmiştir.
Analiz sonucunda referans model maksimum 12,5 kN yük taşımıştır. Maksimum yük altında kemerin kilit
taşında meydana gelen düşey yer değiştirme 14,84 mm’dir. Kemer modelleri arasında maksimum yükü
taşıyan model Model-1 olmuştur. Model-1’in taşıdığı maksimum yük 50,30 kN’dur. Bu yük altında kemer
modelin yapmış olduğu düşey yer değiştirme 2,24 mm’dir. Kemer modelleri arasında ikinci maksimum
yükü taşıyan model Model-4’dür. Model-4 maksimum 41,43 kN yük taşımıştır. Bu yük altında 21,33 mm
düşey yer değiştirme yapmıştır. Epoksi ile sabitlenen kemer modelinin (Model-5) taşıdığı maksimum yük
36,10 kN’dur. Maksimum yükte yapmış olduğu düşey yer değiştirme değeri 25,60 mm’dir. Eşkenar üçgen
şeklinde gergi çubuğu oluşturularak modellenen Model-3 maksimum 25,06 kN yük taşımıştır. 25 kN yük
altındayken model 11,77 mm’lik düşey yer değiştirme yapmıştır. Referans modelden sonra en az yükü
taşıyan model Model-2 olmuştur. Bu model 19 kN’luk maksimum yük taşımıştır. Maksimum yük altındayken yapmış olduğu düşey yer değiştirme değeri 22,03 mm olmuştur.
SONUÇ
Bu çalışmada farklı gergi çubukları ile tasarlanmış kemer modellerinin LUSAS analiz programında sayısal
modellemesi yapılmıştır. İlk olarak gergi çubuğu olmadan referans model olarak adlandırılan kemer modeli üzerine kilit taşı hizasından düşey yük uygulanarak sayısal modelleme yapılmıştır. Daha sonra beş
farklı şekilde gergi çubukları ile tasarlanmış kemerli modeller ele alınmıştır. Bu modellerden Model-1’de
gergi çubuğu kemer kolonu içerisinden geçirilen sonsuz dişliye bağlanmıştır. Model-2’de kemer kolonu
etrafına kare bilezik geçirilerek gergi çubuğu bu kare bileziğin tam ortasına kaynak yardımıyla bağlanmıştır. Model-3’de gergi çubuğu eşkenar üçgen şeklinde tasarlanarak kare bileziğin iki ucundan sabitlenmiştir.
Model-4’te gergi çubuğu kemer kolonu dışına çıkartılıp kare levhaya dışarıdan sabitlenmiştir. Model-5’te
gergi çubuğu kemer kolonu içerisinden geçirilerek oluşan delik epoksi ile doldurulmuştur.
Aşağıda analiz sonucunda elde edilen sonuçlar maddeler halinde verilmiştir.


Kilit taşından düşey yük uygulanarak yapılan analiz çalışması sonucunda gergi çubuksuz modellenen
referans modelin yük taşıma kapasitesi, gergi çubuklu olarak modellenen kemer modellerine göre en
az % 52 artmıştır.
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Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Model-4, Model-5 diğer modellere göre daha sünek bir davranış
sergilemiştir. Model-1 maksimum yükü taşıyan kemer modeli olmasına rağmen diğer gergi çubuklu
modellere göre gevrek bir davranış sergilemiştir. Ayrıca Model-1’i günümüzde onarım ve güçlendirme
gibi restorasyon çalışmalarında yapıya zarar vermeden uygulamak oldukça zordur.



Model-2 referans modele yakın bir yük taşımıştır. Model-3 ve Model-2’de gergi çubuklarının kare
bileziğe bağlantılarının çok dikkatli yapılması gerekmektedir. Model-3’de eşkenar üçgen şekli verilerek oluşturulan gergi çubuğunun kare bilezik ile bağlantı bölgesinde oluşabilecek kayma gerilmeleri
bu bölgelerin birbirinden ayrılmasına neden olacaktır.



Çalışmadaki asıl amaç gergi çubuklu modellerden yüksek dayanıma sahip, onarım ve güçlendirme
uygulamalarında yapıya zarar vermeden gerçekleştirilebilecek bir modeli elde etmektir. Bu sebeple
Model-4 uygulama bakımından kolay ve Model-1’den sonra maksimum yükü taşıyan kemer modeli
olması sebebiyle en uygun model olarak belirlenmiştir.



Model-5 epoksi ile uygulanan bir model olduğu için tarihi yapıların güçlendirilmesinde uygulanması
tartışılır bir konudur. Fakat yapılan çalışma doğrultusunda Model-4’den sonra maksimum yükü taşıyan kemer modeli olmuştur.



Yapılan bu analiz çalışması, günümüzde yapılan onarım ve güçlendirme çalışmalarında kemerli yapılarda gergi çubuğu uygulamalarının nasıl yapılması konusunda iyi bir referans olacaktır.
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MILLING OF DISPERSION HARDENED POLYMERS
Selim GÜRGEN1, Mehmet Alper SOFUOĞLU2
Eskişehir Vocational School, ESOGU, Eskişehir / Turkey
Department of Mechanical Engineering, ESOGU, Eskişehir / Turkey
1

2

Abstract: Advanced polymers have been widely used in engineering applications. Most of the engineering
application uses advanced polymers by replacing metallic materials in recent years. In this way, a substantial amount of weight reduction is attained in the structures. However, they have generally lower mechanical properties in comparison to metallic materials and for this reason, requiring additional attempts to enhance their properties. Although advanced polymers have been used in various engineering fields, tribological applications are one of important areas for polymers that are extensively used in. In recent applications, advanced polymers are hardened by different kinds of fillers such as carbon fibers, polymer fillers and
carbide, oxide or nitride hard particulates for sliding interactions. Although dispersion hardening produces
beneficial results for tribological properties of polymers, it leads to some troubles in machining operations
of advanced polymers. In the present work, fiber reinforced ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) blocks were machined in a milling operation and compared with the neat UHMWPE polymer
blocks. The investigations were conducted by optical microscopy to understand the surface characteristics
after the machining operations of these samples. According to the results, fiber reinforced specimen exhibits poor surface finish due to the filler phase in the UHMWPE polymer matrix.
Keywords: Polymers, Machining, Fiber Reinforcing
INTRODUCTION
In order to increase the mechanical properties of polymers, dispersion hardening is widely used in engineering applications. In this method, polymer matrix is reinforced by filler materials having advanced properties. At the end, polymer composites are produced and efficiently used in various systems such as sliders, bearings, liners etc. Although dispersion hardened polymers result in advanced products and increased service lives, material removal operations become complicated due to the reinforcing phases. In literature, several attempts have been made to investigate the machinability of polymer composites. The studies
are carried out for different matrix and reinforcing materials. Carbon fiber reinforced polymer composites
are the most investigated materials in terms of machining. These composites are studied to observe the
effect of process parameters such as different cutting tool designs [1], cutting speeds [2], cutting temperatures [3] etc. Azmi et al. [4] investigated the milling processes of dispersion hardened composites by focusing on the surface quality of machined channels. The results were evaluated with a statistical approach.
Szallies et al. [5] investigated the cutting tool wear conditions in carbon fiber reinforced polymers in machining operations. In order to suppress the wear progress on the cutting tool, a low-frequency vibration
assisted machining operation was proposed for carbon fiber composites. They suggested that tool wear
greatly lowered by using vibratory motions in the cutting zone.
Although there are several attempts in literature, most of the works focusses on carbon fiber reinforced
polymer materials in machining operations. In this work, we used aramid fibers in ultra-high molecular
weight polyethylene matrix and investigated the milling operation of these polymer composites. In the
specimen production stage, ultra-high molecular weight polyethylene powder was mixed with chopped
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aramid fibers. After ensuring a homogenous mixture, the mixture was poured in a mold, which was subjected to a high pressure and temperature. After this stage, molded specimens were milled with a flat micro
end cutter. The machined surfaces were investigated via optical microscopy.
MATERIALS and METHOD
Ultra-high molecular weight polyethylene powder was supplied from Alfa Aesar. Chopped aramid fibers
were supplie from Teijin Inc. The fibers were 12 μm × 1 mm in size. Two specimens were prepared in the
study. The first one was neat ultra-high molecular weight polyethylene whereas the other one was the
polymer including 4wt% of fibers. Both of the specimens were molded at 150°C and 300 bar in a 5 min
chamber. After the specimen preparations, milling operations were carried out with a flat micro end cutter
having a diameter of 3.2 mm. Spindle speed was 20000 rpm, feed rate was 100 mm/min and depth of cut
was 0.2 mm.
RESULTS and DISCUSSION
Figure 1 shows the machined surfaces of neat ultra-high molecular weight polyethylene and the fiber reinforced specimen. As shown in the images, the neat specimen has a clear surface finish only including some
rough characteristics. However, the fiber reinforced polymer specimen has a very poor surface finish that
there are a lot of fiber overhangs from the matrix. Although the milling tool cuts the polymer matrix, the
fibers are not completely cut in the machined area. This results in lower surface characteristics. Most probably, the fibers deflect to far-fields while the tool is cutting the polymer matrix and therefore, the fibers
remain uncut at the bottom. Figure 2 shows the surface topographies for the specimens. As shown in the
images, the neat specimen has a quite smooth surface after the milling operation. The colors are nearly
same for large areas that shows the same surface levels for the points. On the other hand, the fiber reinforced polymer has a lot of peaks and valleys on the surface, which are characterized by different colors in
the image. The intrusions and extrusions in the graph are due to the fibers overhanging from the machined
polymer surface.

Figure 1. Optical microscopy images for (a) neat polymer and (b) fiber reinforced polymer
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Figure 2. Surface topographies for (a) neat polymer and (b) fiber reinforced polymer
CONCLUSIONS
In the present work, milling operation of fiber filler reinforced ultra-high molecular weight polyethylene
was investigated. This polymer composite was compared with the neat polymer specimen. The specimens
were produced in a hot molding chamber by heating the polymer powder just above the melting point of
the polymer matrix while applying a high pressure. Milling operations were conducted with a flat micro
end cutter. From the surface microscopy images, the neat polymer specimen exhibits a smooth surface
finish however, the fiber reinforced specimen has very poor surface characteristics. The poor surface arises
from the fiber overhangs from the polymer matrix after the machining.
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INVESTIGATION OF WATER QUALITY BY HYDRO CHEMICAL DIAGRAMS
Aida Hosseini BAGHNAM, Sheida BEHBOUDİ, Yasaman HASHEMZADEH, Vahid NOURANİ
Iran
Abstract: Considering the importance of using water resources in the field of drinking, industry and agriculture, it can be important to study the changes in water quality. Due to the agricultural uses of the study
area and the location of Tabriz municipal waste landfill in this area, water resources can be affected by
landfill leachate Be used for agriculture or water resources The purpose of this study is to investigate the
regional surface and groundwater pollution located in East Azerbaijan province, in the northeast of the
center of the province, which due to the flow of the Komurchai river can pollute Lake Urmia. Hydro chemical diagrams were performed. For this purpose, analysis of 21 physicochemical and microbial parameters in the two seasons of spring and summer 2016-2017 were studied. Sample stations were selected upstream and downstream of Tabriz municipal waste landfill. The water type of the studied stations is mostly
Na-Cl and Ca-HCO3 Na-HCO3. The results of Schuler sample show that the water resources of the region
are unsuitable for agriculture and drinking. Also TH, Alkalinity, EC and TOC are higher in summer than
in spring in stations, it changes and increases parameters such as TDS and metal cations. Alkalinity, Cl,
BOD, COD, PAH and TOC.
Keywords: Schuler, Piper, Water Quality, Landfill
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İÇ MEKANDA SANAT VE TURİZM BAĞLAMINDA "ARTS HOTEL İSTANBUL" ÖRNEĞİ
Kemal Hakan TEKİN, Kıvanç İLHAN
Türkiye
Öz: İç Mimarlık kavramı, bireysel ya da toplu yaşam alanlarını daha konforlu, daha estetik ve ilgili mekanlarda yaşayacak kişilerin bir çok kriterini gözeterek yapılan ve hayat kelitesini yükseltmeye dayalı düzenlemeler anlamına gelmektedir. Mekan ise, insanı çevreden ayıran ve içinde eylemlerin sürdürülmesine
elverişli bir boşluk anlamında kullanılırken, günümüzde ise mekan artık sadece barınma gibi fiziksel eylemleri değil, psikolojik, sosyal ve düşünceye dayalı eylemleri , aynı zamanda estetik, hayalgücü ve entellektüalite gibi kavramları da içermektedir. Hemen hemen her alanda multidisipliner bir anlayışın hakim
olduğu günümüzde, bu eylemlere sanat ve tasarımı kapsayan ifade biçimleri de dahil olmaktadır. Günümüzde, sadece sanatçı atölyeleri ve sergi salonlarında görülebilen geleneksel sanat eserlerinden farklı olarak, çevreden bağımsız bir sanat nesnesi içermeyip, belirli bir mekan için yaratılan, mekanın niteliklerini
kullanıp irdeleyen ve izleyici katılımı ve sanat eseri ile duygusal bir bağ kurulan, ve bunun temel bir gereklilik olduğu bir sanat anlayışı şekillenmeye başlamıştır. Çalışmamızda amacımız, farklı bakış açılarına,
farklı hayat görüşlerine sahip insanların konakladığı mekanlar olan otellerde özgün sanat eserlerinin kullanımı, sanatla toplumun her kesimini buluşturma çabalarının bir yansıması olan “Arts Hotel İstanbul”
örneği başta olmak üzere, bu anlayışı benimseyen farklı işletmelerin izlerini sürerek, sanatın toplu kullanım
alanlarında kullanımının turizm üzerindeki etkisini incelemek, otellerde alelade ve gelişigüzel kullanılan
görsel malzemeden farklı olan özgün sanat eserlerinin yarattığı avantajlara değinerek, sanatın toplumun
her kesimiyle buluşması konusuna dikkat çekmek olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sanat Tarihi, Turizm, Görsel Sanatlar, İç Mimarlik, Turizm
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AĞIRLIK TİPİ İSTİNAT DUVARLARININ DAVRANIŞININ YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ
DİKKATE ALINARAK İNCELENMESİ
Adlen ALTUNBAŞ, Özden SAYGILI, Mustafa Kubilay KELEŞOĞLU
Türkiye
Öz: Köprü kenar ayakları, rıhtım yapıları ve şev stabilitesi gibi yanal toprak itkilerinin oluştuğu durumlarda, istinat duvarı bu itkilere karşı koymak için tasarlanan destek yapılarının başında gelir. İstinat duvarları için rijit, yarı rijit ve esnek şeklinde bir sınıflandırma yapılabilirken; ağırlık, yarı ağırlık, konsol, payandalı, ters payandalı, kafes ve sandık tipi duvar olarak da adlandırılırlar. Bu çalışma kapsamında, ağırlık
tipi istinat duvarlarının davranışını inceleyebilmek amacıyla pratikte sıklıkla karşılaşılan geometri ve yükleme durumlarını dikkate alan bir istinat duvarı modeli, ayrık elemanlar yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. İstinat duvarı modeli rijit bloklar ile tanımlanırken, dolgu zemin modeli için deforme olabilen
bloklar kullanılmıştır. Hazırlanan sayısal model ile birlikte, duvar ve dolgu arasındaki sürtünmenin ve duvar rijitliğinin dolgu arkasında oluşan göçme mekanizması üzerindeki etkisini inceleyebilmek amacıyla
bazı değer aralıkları tanımlanarak parametrik bir çalışma yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada duvar arkasında
oluşan göçme yüzeylerinin duvar dolgu arasındaki sürtünme ile değişimi araştırılmıştır. Buna ek olarak
duvar rijitliğinin etkisini inceleyebilmek amacıyla farklı duvar rijitleri kullanılarak dolgu zemin içindeki
göçme kamasına olan etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır. Böylelikle ayrık elemanlar yöntemi kullanılarak istinat duvarlarının davranışını incelenebilmiştir. Elde edilen sonuçlara değerlendirildiğinde, ağırlık tipi istinat duvarlarının göçme davranışında duvar dolgu arasındaki sürtünmenin ve duvar rijitliğinin etkili olduğu görüşmüştür. Dolayısıyla, yapılacak olan tasarımlarda bu etkilerin göz önünde bulundurulması gerekliliği ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ağırlık Tipi İstinat Duvarlar, Yapı Zemin Etkileşimi, Ayrık Elemanlar Yöntemi
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ASSISTED ANALYZE OF INVERSE DYNAMICS IN ROBOTICS
Adrian OLARU, Tiberiu DOBRESCU, Serban OLARU, Lulia MİHAİ
Romania
Abstract: The research shown in this paper used the proper soft platform for assisted analyze of positions,
velocities, accelerations, active forces and moments in Robotics. To simulate the real behavior on used, in
the Inverse Dynamic behavior, the variable accelerations in all joints taken from trapezoidal characteristic
and were shown the results characteristics of forces and moments in each joints. The case studied was the
arm type robot with 4 Degree of Freedom (DOF). The paper show haw, the body’s dimensions, the body’s
material, the up or down movement of the arm, the movement with or without object in the end- effecter,
the parameters of the trapezoidal characteristics of the simultaneously or successive movement in each
joints, influence the dynamic behavior. For the assisted analyse were used the torques 3D and 2D characteristics vs. time and the proper LabVIEW software platform what will be developed in the future for all
type of robots.The Inverse Dynamics assisted research by using the complex matrix form open the way to
more complex assisted research of all influences in the dynamic behavior, in this paper was only one
example how could be applying this platform. The proper software platform, the powder theory and this
method could be applying for many other type of robots or complex mechanisms.
Keywords: Inverse Dynamics, Industrial Robots, Assisted Research with LabVIEW
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COVID-19 BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) GÖRÜNTÜLERİNİN BULANIK CORTALAMALAR YÖNTEMİ İLE BÖLÜTLENMESİ
Ahmet SAYGILI
Türkiye
Öz: COVID-19 virüsü 2019 yılı aralık ayından bu yana bütün dünyayı etkisi altına almış ve dünya sağlık
örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde küresel salgın olarak ilan edilmiştir. Bulaşıcılığının çok yüksek
olması ve insanlar üzerinde farklı etkiler yaratması, üzerinde yoğun bir şekilde çalışılmasını gerektirmektedir. Kimi insan COVID-19’u belirtisiz atlatırken, kimi insan da ise bu durum ölümle sonuçlanabilmektedir. Dünya sağlık örgütü verilerine göre Mart 2021 itibariyle 2.6 Milyon insan COVID-19’dan dolayı hayatını kaybetmiştir. Bu durum virüsün bir an önce tespit edilip, durdurulmasını zorunlu hale getirmektedir.
Virüsün tespiti için en sık kullanılan yöntem polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testidir. Ancak PCR testlerinin duyarlılığı %60-70 seviyelerindedir. Bu da tanı koymak için çoğu zaman ilave testlere gerek duyulmasına sebep olmaktadır. COVID-19'un tespiti ve analizi için bilgisayar destekli birçok sistem ortaya atılmıştır. Özellikle bilgisayarlı görüntüleme teknikleri olan Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve X-ray görüntüleme yöntemleri ile elde edilmiş görüntüler üzerinde yapılmakta olan çok sayıda çalışma bulunmaktadır.
COVID-19 virüsü bulaşmış bir kişinin akciğerleri üzerinde çeşitli anomaliler oluşmaktadır. Bunlardan en
bilineni buzlu cam görüntüsüdür. COVID-19 tanısı konulurken çoğu zaman uzman hekimler tarafından BT
ya da X-ray görüntüleri de istenmektedir. Bu görüntüler üzerindeki anomaliler sayesinde tanı koyma işlemi
daha kolay yapılmaktadır. Gerçekleştirilen bu çalışmanın temel amacı da BT görüntüleri üzerinde Bulanık
C-Ortalamalar yöntemi ile bölütleme yapmak ve akciğer görüntüleri üzerindeki anomalilerin daha kolay
bir şekilde tespit edilmesini sağlamaktır. 20 Farklı BT görüntüsü (10 Sağlıklı- 10 COVID-19 Pozitif Görüntü) ile gerçekleştirilen bölütleme işlemleri sayesinde akciğer görüntüleri üzerindeki anomalilerin daha
anlaşılır ve daha kolay tanı konulabilir hale getirildiği görülmüştür. Görüntü bölütleme işleminden önce,
görüntülerin yeniden boyutlandırılması, görüntülerin tek kanallı gri seviyeye dönüşümü, gürültü giderimi
gibi çeşitli önişleme yöntemleri de uygulanmıştır. Önişlem yöntemlerinin de bölütlemeyi olumlu anlamda
etkilediği görülmüştür. Çalışmamızın gelecekteki hedefi bölütlenmiş bu görüntüleri kullanarak otomatik
tanı koyan bir sistem oluşturmaktır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Bölütleme, Görüntü İşleme, BT, Bulanık C-Ortalamalar
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ÖNCEDEN EĞİTİLMİŞ VGG16 DERİN EVRİŞİMLİ SİNİR AĞI KULLANARAK COVID-19
SINIFLANDIRMASI
Ahmet SAYGILI
Türkiye
Öz: 2020 yılı mart ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen ve korona virüs
ailesinden bir tür olan COVID-19 virüsü tüm dünyayı etkisine almış ciddi rahatsızlıklara hatta ölümlere
yol açabilen bir virüstür. Bu virüsün erken tanı ve tedavisi için tüm dünya seferberlik halinde çalışmaktadır.
COVID-19 hastalığının erken tanı ve tedavisinde radyolojik görüntülemelerin kullanılması hem hızlı hem
de maliyeti düşük bir yöntemdir. Bu nedenle radyolojik görüntülemeler üzerinden COVID-19 tanısı koymaya çalışan çok sayıda çalışma gerçekleştirilmektedir. Bizim gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada da
VGG16 derin evrişimli sinir ağları ile COVID-19 sınıflandırması yapılmaktadır. VGG16 1000 farklı sınıfa
ait 14 milyon görüntü kullanılarak haftalarca eğitilmiş evrişimli bir sinir ağı modelidir. Çalışmamızda da
bu önceden eğitilmiş derin sinir ağı modelinin veri artırımı uygulanmış ve uygulanmamış modellerine göre
bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri yardımıyla COVID-19 verilerinin hasta ve sağlıklı olarak sınıflandırılması işlemi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçların performans değerlendirilmesinde doğruluk, duyarlılık, özgüllük, negatif tahmin değeri ve pozitif tahmin değeri olmak üzere beş farklı metrik kullanılmıştır. Veri artırımı yapılmış versiyon ile elde edilen performans yüzdeleri sırasıyla 90.34, 88.83, 91.87,
88.98, 91.76’dır. Veri artırımı yapılmadan elde edilen sonuçlar ise 96.51, 93.88, 99.19,94.09,99.16’dır.
Elde edilen sonuçlar ışığında mevcut sistemin sağlık çalışanlarına, erken tanı ve tedaviye destek olabilecek
nitelikte olduğunu söylemek mümkündür. Gelecekte mevcut çalışmanın farklı derin öğrenme mimarileri
ile karşılaştırılmalı olarak gerçeklenmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Derin Öğrenme, VGG16, Görüntü İşleme, Evrişimli Sinir Ağları
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FARKLI TİP FR4 KAPLAMALAR İÇİN ISM BAND ANTEN TASARIM VE ANALİZİ
Ahmet ULUSLU
Türkiye

Öz: Bu çalışmada W LAN sistemlerimde sıklıkla kullanılan, ISM bandına tekabül eden 2,4 GHz frekansında çalışabilen papyon yama anten, değişik yama malzemeleriyle MATLAB 2021a programı kullanılarak
tasarlanmış ve elde edilen anten performansları kıyaslanmıştır. Yama antenleri, küçük boyutları, düşük
ağırlıkları, düşük maliyetleri ve yüksek kazançları nedeniyle gelişmiş kablosuz iletişim sistemleri alanında
çok kullanışlıdır. Yama antenleri herhangi bir şekilde tasarlanabilir ve genellikle mümkün olduğu kadar
küçük bir boyut alır. Boyutu ve ağırlığı azaltılmış modern telekomünikasyon ekipmanı nedeniyle küçük
boyutlu yama antenlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı yama malzemeleri kullanılarak anten tasarlama,
ilgili programın (MATLAB) 2021a versiyonu ile birlikte pakete dahil olmuş olan yeni bir geliştirmedir.
Bu bilgi ışığında, farklı yama ve zemin tabaka malzemeleri için MATLAB (matrix laboratory) programı
kullanılarak papyon yama antenin performansı üzerine henüz bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle bu
çalışmada, 2,4 GHz bandında çalışan FR-4 dielektrik malzemeli bir papyon yama antenin farklı yama ve
zemin malzemeleri için performans analizi MATLAB programı ile yapılmıştır. Kullanılan antenin boyutları optimizasyon yöntemi ile belirlenmiştir. Belirlenen 5 farklı türde yama malzemeleri ile aynı tasarım
boyutuna sahip antenlerin her biri için ayrı grafiklerle 2,4 GHz bandında çalışabildikleri ve en iyi geri
dönüş kaybının alüminyum iletkeni kullanılarak elde edildiği, bakır iletkeni ile tasarlanan anten ise en iyi
yönlendiricilik kazancına sahip olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: ISM Bant, Yama Anten, FR-4, MATLAB Tasarım
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ROBOTLAR VE HAZIR GİYİM ÜRETİMİ
Ahmet ÖZBEK, Oğuzhan PEKİNALP
Türkiye
Öz: Robotların; bilgisayar-elektronik, elektrikli ekipmanlar, ev aletleri, ulaşım araçları ve makine gibi endüstriler başta olmak üzere pek çok endüstride her geçen gün kullanımı artarak yaygınlaşmaktadır. Hazır
giyim endüstrisinde ise robot kullanımı; yakın geçmişe kadar Asya kaynaklı ucuz işgücünün varlığı, kumaşların esnek malzemelerden oluştuğu için robotlarla işlenmelerinin zorluğu, robot yatırım maliyetinin
yüksekliği gibi nedenlerle yeterince yaygınlaşamamıştır. Fakat son yıllarda hazır giyim endüstrisinde; işgücü maliyetinin yükselmesi, nitelikli çalışan ihtiyacının artması, tüketicinin taleplerinin artması gibi sebeplerle hazır giyim işletmeleri robot teknolojilerine yatırım yapmaya başlamıştır. Bu durum da robot geliştirme çalışmalarını desteklemiştir. Bu çalışmaların ilk sonuçlarına göre; monoton çalışma gerektiren hazır giyim üretim safhaları için robot geliştirmenin daha kolay ve uygulanabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan bu çalışma kapsamında, hazır giyim üretiminin alt safhaları olan; serim, kesimi, dikim,
ütüleme, kalite kontrol ve paketleme faaliyetleri için geliştirilmiş ve/ya geliştirme aşamasındaki robotlar
literatürden tespit edilmiş ve incelenmiştir. Elde edilen verilere göre; dikiş ve ütüleme için robot geliştirme
çalışmalarında önemli bir aşama kat edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Fakat aynı durum; serim, kesim, kalite
kontrol ve paketleme alanında mevcut olmayıp, bu alanda tespit edilen çalışmaların genellikle otomasyon
çalışmaları olduğu şeklindedir. Bu alanlarda robot geliştirmek için daha fazla Ar-Ge çalışmalarına ihtiyaç
bulunmaktadır. Sonuç olarak ise çok yakın gelecekte olmasa da robotların gelecekte hazır giyim üretim
akışını önemli oranda değiştireceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hazır Giyim, Robot, Kumaş Serim, Kumaş Kesimi, Dikiş, Ütüleme
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
INVESTIGATION OF GROUNDWATER QUALITY IN THE VICINITY OF MUNICIPAL
LANDFILL USING PCA METHOD
Aida Hosseini BAGHNAM, Zohreh KHODAVERDİ
Iran
Abstract: Groundwater has several advantages over surface water, such as higher quality and less pollution. Also, if groundwater resources become polluted, it will take a long time for these resources to return
to their original condition. Due to the possibility of leachate leakage in waste landfills into the aquifer and
the presence of pollutants such as hydrocarbons, heavy metals and etc., can be considered as a potential
threat to groundwater resources. In this study the water location changes in the vicinity of a municipal solid
waste landfill located in an industrial area in the southwest of Zanjan was investigated. For this purpose,
analysis of physicochemical parameters and heavy metals in groundwater samples up to a radius of 5 km
from the landfill was controlled. Relevant information was extracted from this relatively large data set
using )PCA( principal component analysis. The results obtained from the principal component analysis
show that the Cl parameter is one of the most fundamental parameters in the water quality of the region,
which can be caused by leachate leakage. Also, the high impact of major ions such as Ca is related to the
geological structure of the region. The parameters of PH, Pb and Mg in more than 50% of wells have values
higher than the WHO standard. There is a high correlation between (Na, B, Sr, SO4, Ca, EC, TDS) parameters.
Keywords: Groundwater, Leachate, Landfill, Principal Component Analysis (PCA)
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SÖZEL ÖZET METİNLER
BİR FAZLI ŞEBEKE ETKİLEŞİMLİ EVİRİCİLERDE KULLANILAN PLL
ALGORİTMALARI
Akif KARAFİL
Türkiye
Öz: Günümüzde ihtiyaç duyulan enerji talebinin karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının payı
giderek artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin şebekeye aktarılması gerekir.
Fakat enerjinin şebekeye aktarılmasında karşılaşılan en büyük problemlerden biri de senkronizasyon hatalarıdır. Şebeke etkileşimli eviricilerde şebeke ile senkronizasyonun sağlanabilmesi için faz kilitleme döngüsü (PLL) tekniğinin kullanılması gerekir. PLL tekniği ile şebeke frekansının kontrolü sağlanmaktadır.
Evirici ile şebeke arasında etkili bir senkronizasyon yapılabilmesi için uygun bir PLL algoritması belirlenmelidir. Ayrıca PLL algoritmasının şebekenin dengesiz durumlarına, harmoniklere ve dış bozucu etkilere
karşı hızlı bir dinamik tepki vermesi istenir. PLL algoritması beklenen durumları karşılayamazsa evirici ile
şebeke arasında senkronizasyon hataları oluşur. Bu hatalar, sistemde kullanılan elemanlara zarar verebilir.
Bu yüzden şebeke yönetmeliklerinde belirtilen güç kalitesi, gerilim ve frekans kararlılıkların sağlanabilmesi için hızlı ve etkili bir PLL algoritmasının belirlenmesi önemlidir. Bir fazlı şebeke etkileşimli eviricilerde kullanılan PLL algoritmaları genel olarak dört grupta incelenebilir. Bunlar; T/4 gecikmeli PLL, ters
Park dönüşümlü PLL, gelişmiş PLL ve ikinci dereceden genelleştirilmiş integratör (SOGI) tabanlı PLL
algoritmalarıdır. Bu algoritmaları birbirinden ayıran en temel fark faz detektörünün düzenlenmesi ve faz
hatasının belirlenmesidir. Bu çalışmada bir fazlı şebeke etkileşimli eviricilerde kullanılan T/4 gecikmeli,
ters Park dönüşümlü, gelişmiş ve SOGI tabanlı PLL algoritmaları yapısal olarak detaylı bir şekilde incelenmiş ve PSIM benzetim programında benzetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: PLL Algoritmaları, Bir Fazlı Şebeke Etkileşimli Evirici, Senkronizasyon
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
POLİANİLİN/CEVİZ KABUĞU ATIĞI KOMPOZİTLERİNİN METİLEN MAVİSİ
GİDERİMİNDE KULLANIMI
Alaaddin CERİT
Türkiye
Öz: Bu çalışmada atık su arıtımına yönelik uygun bir malzeme elde etmek amaçlanmıştır. Bu nedenle atık
sulardaki MM boyarmaddesinin giderimi konusunda alternatif, ucuz ve kolay elde edilebilir kompozit adsorbanlar araştırılmıştır. Bu amaçla polianilin (PANI) ve ceviz kabuğu atıkları (CK) kullanılarak MM’nin
atık sulardan adsorpsiyonu incelenmiştir. CK’nin adsorpsiyon için kullanımı aynı zamanda düşük maliyetli
olduğu için tercih edilmiştir. Çalışmada kullanılan CK atığı Türkiye'de büyük miktarlarda bulunan en yaygın tarımsal yan ürünlerden biridir. Son yıllarda polimer bazlı adsorbanlar dayanıklılık, gözenek yapısı,
suda çözünmezlik ve düşük maliyet gibi özelliklerinden dolayı araştırma konusu olmuştur. Bu nedenle
PANI/CK kompozitleri alternatif adsorban olarak sunulmuş ve PANI/CK oranının adsorpsiyon üzerindeki
etkisi incelenmiştir. Kompozitler farklı karışım oranlarında hazırlanmıştır. Adsorbanların kimyasal yapıları
FTIR ve yüzey morfolojileri SEM ile araştırılmıştır. pH, adsorban miktarı, başlangıç boyarmadde konsantrasyonu, zaman ve sıcaklığın, Metilen Mavisi adsorpsiyonu üzerine etkisi incelenmiştir. Çeşitli sıcaklıklarda kinetik ve izoterm çalışmaları yapılmıştır. Adsorpsiyon davranışı, üç ana izoterm modeli yardımıyla
incelenmiştir. Elde edilen izoterm verilerinin Freundlich izoterminden ziyade Langmuir izotermiyle daha
çok eşleştiği görülmüştür. Kompozit adsorbanın adsorpsiyon kapasitesinin 105 mg/g olduğu bulunmuştur.
En yüksek adsorpsiyon verimlilik değeri %98,93 olarak tesbit edilmiştir. Reaksiyon kinetiğinin sözde
ikinci derece kinetik model ile eşleştiği görülmüştür. Sonuç olarak, MM adsorpsiyonu için kullanılan
PANI/CK kompozitlerinin uygun bir adsorban olduğu ve diğer boyarmaddelerin adsorpsiyonu için de alternatif bir adsorban olarak kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Polianilin, Ceviz Kabuğu Atığı, Metilen Mavisi, Adsorpsiyon, Kompozit
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SÖZEL ÖZET METİNLER
MODİFİKASYON İLE ÇEŞİTLİ POLİSTİRENLERİN KAPLAMA ÖZELLİKLERİNİN
İYİLEŞTİRİLMESİ
Alaaddin CERİT
Türkiye
Öz: Yeni özelliklere sahip polimerik malzemeler, polimer ve plastik teknolojisi için büyük öneme sahiptir
ve polimerlerin kimyasal modifikasyonu ile sentezlenebilirler. Son yıllarda, polifonksiyonel polimerlerin
sentezi, kimyasal modifikasyonu ve kaplama özelliklerinin arttırılması ile ilgili çalışmalar artmaktadır. Sanayide yaygın olarak üretilmekte olan değişik molekül ağırlıklı polistirenlerin yüksek sertlik, dielektrik,
optik özelliklerinin yanı sıra, bazı kaplama özelliklerinin düşük olması, onların kullanım alanlarının azalmasına neden olmaktadır. Polistirenin yapısına çeşitli fonksiyonel grupların bağlanmasıyla bazı olumsuz
veya yetersiz özelliklerinin giderilmesi ve yeni özellikler kazanması sağlanmaktadır. Çalışma kapsamında
molekül ağırlıkları (Mn) farklı olan (50.000, 100.000, 150.000) polistirenler maleik anhidrit ile AlCl3 katalizörlüğünde çeşitli şartlarda (modifikatör oranı, sıcaklık) modifiye edilmiş, modifikasyon sonucunda
polistirene bağlanan karboksil grup miktarları ve en uygun modifikasyon şartları tespit edilmiş, bağlanan
fonksiyonel grup miktarına göre adezyon, korozyon (tuz, asit, baz çözeltilerinde) ve su tutma özellikleri
mukayese edilmiştir. Sonuç olarak düşük molekül ağırlıklı polistirene (50.000) daha fazla karboksil grup
bağlandığı (%37,79) ve bunların daha yüksek adezyon (%81) ve korozyon, daha düşük su tutma (%0,21)
özelliği gösterdiği, yüksek molekül ağırlıklı polistrene (150.000) ise daha az karboksil grup bağlandığı
(%28,65) ve bunların daha düşük adezyon (%69) ve korozyon, daha yüksek su tutma (%0,51) özelliği
gösterdiği belirlenmiştir. Maleik anhidrit ile modifikasyon sonucunda polistirenlerin kaplama özelliklerinin dikkate değer düzeyde arttığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Maleik Anhidrit, Modifikasyon, Polistiren, Kaplama Özellikleri
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
CFRP/Tİ6AL4V YIĞININ FARKLI GEOMETRİLİ TAKIMLARLA DELİNMESİNDE
MİNİMUM DELAMİNASYON OLUŞUMU İÇİN PROSES PARAMETRELERİNİN ÇOK
AMAÇLI OPTİMİZASYONU
Ali Rıza MOTORCU, Ergün EKİCİ
Türkiye
Öz: CFRP/Ti6Al4V yığınlar, mükemmel özelliklerinden dolayı havacılık endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Delik delme işlemi bu yığınların delinmesinde en sık kullanılan talaşlı imalat işlemlerinden
birisidir. Bu yığınların delinmesinde CFRP bileşenin delik girişi ve delik çıkışında olarak delaminasyon
tipi bir hasar oluşur ve oluşan bu delaminasyonun derecesini belirlemek için ise delaminasyon faktörü
kullanılır. Bu deneysel çalışmada, CFRP/Ti6Al4V yığınların üç farklı geometrili kaplamalı karbür matkaplarla delinmesinde CFRP’nin delik girişi ve çıkışında oluşan delaminasyonu minimize etmek için delme
parametrelerinin optimal seviyeleri belirlenmiştir. Taguchi Metodu L27 ortogonal dizi deney tasarımında,
hazırlanan CFRP/Ti6Al4V yığın üzerinde üç farklı kesme hızı (15, 21 ve 29 m/dak) ve üç farklı ilerleme
miktarında (0.040, 0.056 ve 0.078 mm/dev) üç farklı geometriye (8524-100HF, 2475-100F ve 5514RT100U) sahip matkaplarla işlenebilirlik deneyleri gerçekleştirilmiştir. CFRP bileşeninin delik girişleri ve
delik çıkışlarında oluşan delaminasyonlar bilgisayar bağlantılı optik mikroskop ile incelenmiş ve görüntü
işleme yöntemiyle ölçülmüştür. Aynı anda hem minimum delik girişi delaminasyon faktörü (Df_entry)
hem de minimum delik çıkışı delaminasyon faktörü (Df_exit) elde etmek için Taguchi Metodu Temelli Gri
İlişkisel Analiz (GİA) yöntemi ile çok amaçlı optimizasyon işlemi yapılmıştır. CFRP/Ti6Al4V metalik
yığın T3 (5514-RT100U) kodlu kaplamalı karbür matkaplarla Vc=15m/dak, f=0.040 mm/dak’da delindiğinde delik girişinde ve çıkışında minimum delaminasyon oluşmuştur. Delaminasyon faktörleri üzerinde
delme parametrelerin ana etkileri sırasıyla; kesici takım geometrisi, ilerleme miktarı ve kesme hızı şeklinde
olmuştur.
Anahtar Kelimeler: CFRP/Ti6Al4V Yığın, Delaminasyon, Delaminasyon Faktörü, Kaplamalı Karbür Takım, Delme, Taguchi Metodu, Gri İlişkisel Analiz
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SÖZEL ÖZET METİNLER
DENEYSEL ÇALIŞMA TABANLI MALZEME HAMMADDE DATASI OLUŞTURULMASI
Alper BAYGUT, Murat MERMER, Osman Nazım MALGİR
Türkiye
Öz: Bu çalışmada soğuk dövme yöntemi ile üretim ve üretime ait simülasyon çıktılarının karşılaştırılarak,
gerçeğe en yakın sonuçların elde edilmesi için hammadde datası oluşturulması amaçlanmıştır. Bağlantı
elemanı sektöründe, lokomotif çelik kalitesi olan 20MnB4 malzeme özelliklerinin araştırılması ve sonlu
elemanlar modelinde uygulanabilir bir veri setine ulaşılması için çalışmalar yapılmıştır. Hali hazırda sayısal model doğrulamaları için kullandığımız simufact.Forming yazılımında bu kaliteye ait malzeme verisi
bulunmamaktadır. Çeşitli iterasyonlar ile alternatif malzeme kalitelerine ait veriler sayısal olarak revize
edilebilmekte fakat alaşım elementi ve sıcaklığa bağlı olarak true stress-strain değerleri, plastik strain ve
sertleşme davranışında, TTT ve CCT diyagramlarında ortaya çıkacak farklılıklar, özellikle yüksek kesit
değişimi ve akış hızına sahip soğuk dövme tasarımlarında ve ısıl işlem sonucundaki mukavemet değerlerinde değişiklik yaratmaktadır. Bu çalışmada simülasyon programı içinde hali hazırda bulunan 19MnB4
ve gerçekte kullanılan 20MnB4 malzeme özellikleri arasında temel mekanik özellik farklarının belirlenmesi, yakınsama değerinin standartlara göre karşılaştırılması, 20MnB4 malzeme kompozisyonuna göre
sayısal malzeme verisi oluşturulması ve oluşan değerlerin malzeme seçimi programları ve standartlar ile
karşılaştırılması, nihayetinde gerçek numune üzerinden yapılan mekanik testler ile karşılaştırılarak özelliklerin doğruluğu irdelenmiştir. Tasarım ve simülasyon sonucu elde edilen malzeme akışı, şekillendirme
kuvveti, ısıl işlem sonucu ortaya çıkan mukavemet gibi özelliklerin deneysel olarak destekli bir şekilde
sayısallaşması hammaddeye ait bilgi birikimi artışına, alaşım üzerinde yenilik yapılmasına, proseste farklı
varyasyonların elde edilmesine katkı sunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Malzeme Datası, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Hesaplamalı Malzeme Mühendisliği
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
ISIL İŞLEM ÖZELLİKLERİNİN HESAPLAMALI MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ESASINDA
İNCELENMESİ
Alper BAYGUT, Murat MERMER, Osman Nazım MALGİR
Türkiye
Öz: Çelik hammadde kompozisyonları standart kalite şartları altında üretilmesine rağmen kompozisyonlardaki değişimler soğuk dövme ve ısıl işlem sırasında özelliklerin farklı şekilde görülmesine neden olmaktadır. Malzemelerin TTT ve CCT diyagramlarına bağlı olarak tasarlanan ısıl işlem rejimleri, son ürün
performans değerlerini etkilemektedir. Hammaddeden elde edilebilecek maksimum sertlik, tokluk ve mukavemet kombinasyonu sayesinde bu diyagramlara göre farklı kalite sınıfları ortaya çıkmakta ve uygulanan
ısıl işlem şartları değişmektedir. Şekillendirme simülasyonları gibi günümüzde artık ısıl işlem simülasyonları da yapılabilmekte ve bu simülasyon uygulamaları için en önemli veriler ise TTT, CCT ve faz diyagramları olmaktadır. Proje ile firmada kullandığımız hammaddelere ve kompozisyon farklılıklarını dikkate
alarak ısıl işlem verisi oluşturulması, oluşturulan verinin gerçek üretim verileri ve simülasyon sonuçları ile
karşılaştırılması, doğrulama tamamlandıktan sonra ısıl işlem rejiminin sayısal modelinin elde edilmesi ile
farklı ısıl işlem şartlarının son ürün mekanik özelliklerine olan etkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
Mevcut rejime göre alternatif ısıl işlem rejimlerinin araştırılması sonucunda üretim verimliliği ve maliyet
düşürücü yeni ısıl işlem uygulamaları için ön çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Böylece firma içi üretimlerde
kullandığımız hammaddelerin alaşım elementi ve çeşidine bağlı olarak ısıl işlem rejimi ve yeni ısıl işlem
şartları oluşturma aşamasında kullanılmak üzere literatür destekli sayısal verilerden faydalanılması amaçlanmıştır. Yüksek mukavemet ve tokluk için yapılan ısıl işlem uygulamalarında farklı kalite sınıflarına ait
mukavemetlerin daha düşük enerji sarfiyatı ile elde edilebilmesi araştırılmış ve farklı ısıl işlem uygulamalarının mevcutta uygulanan rejim ile olan farkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sonlu Elemanlar Yöntemi, Soğuk Dövme, Isıl İşlem
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SÖZEL ÖZET METİNLER
TREN-KÖPRÜ ETKİLEŞİMİNDEN KAYNAKLANAN TİTREŞİMLERİN ESNEK KÖPRÜ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Anıl TUNÇ, Mehmet Akif KOÇ
Türkiye
Öz: Yüksek hızlı trenlerde (HST) işletme hızlarının giderek artması raylı araç gövdesine iletilen konfor
bozucu titreşimlerinin de artmasına neden olmaktadır. Bu titreşimler sonucunda tren gövdesinde sarsılmalar oluşmaktadır. Oluşan sarsılmalar yolcuların konforunu olumsuz etkilemekle birlikte tren sürüş güvenliği açısından da sorun teşkil etmektedir. Ayrıca sadece tren gövdesi değil boji ve tekerleklerde de köprüden
gelen dinamik etkiler sonucu titreşim hareketi gözlemlenmektedir. Bunun sonucunda trenin mekanik aksamında kullanılan hareketli parçalar zamanla deforme olmaktadır ve kullanım ömürleri azalmaktadır. Bu
çalışmada esnek bir köprü üzerinde ilerleyen HST’de oluşan titreşimlerin matematiksel modellenmesi ve
bilgisayar ortamında simülasyonu yapılmıştır. Ortaya çıkan titreşimler daha önce belirenmiş olan tren ve
köprü parametreler göz önünde bulundurularak incelenmiştir. HST 10 serbestlik dereceli (SD) ve yarım
araç olarak modellenmiştir. HST’nin üzerinde hareket ettiği esnek yapı ise basit mesnetli sınır şartlarına
sahip Euler-Bernoulli kirişi göz önünde bulundurularak modellenmiştir. Elde edilen bu iki ayrı sistem tekerleklerin temas noktaları dikkate alınarak oluşturulan dinamik denklemler aracılığıyla bütünleştirilmiştir.
Sistemin zamana bağlı bütünleşik dinamik hareket denklemleri Newmark-β algoritması ile yüksek hassasiyette çözülmüştür. Analiz sonuçları tren gövdesinin kütlesi, tren hızı, köprü uzunluğu, tren aks mesafesi
ve köprünün sönüm oranı göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş, grafik ve tablolar ile zenginleştirilerek mühendislik bakış açısıyla yorumlanmıştır. Sonuç olarak oluşan titreşimlerin önlenmesi ile ilgili literatürde olan çalışmalardan bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: HST-Köprü Etkileşimi, Euler-Bernoulli, Newmark-β, Konfor, Nümerik Analiz
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TRAFİK GÜVENLİĞİNİ İHLAL EDEN SUÇLARIN ARAŞTIRILMASI ZAMANI MAĞDURUN
HAKLARININ ANAYASAL-HUKUKİ GÜVENCELERİ
Asif GADİROV
Azerbaycan
Öz: Ceza yargılamasının insan hak ve özgürlükleri ile sıkı bağlılığı nedeniyle onun hayata geçirilmesinin
bazı güvencelere dayandırılması gerekir. Bu zaman ise yalnızca sanığın değil, ceza muhakemesinin diğer
önemli süjelerinden olan mağdurun da haklarının güvence altına alınması büyük önem taşıyor. Bu makalede suç mağduru için tanınan hakların anayasa ve uluslararası belgelerde hangi güvencelere sahip olması
araştırılmıştır. Aynı zamanda, ceza muhakemesinin hayata geçirilmesinin kurallarını düzenleyen Azerbaycan Ceza Muhakemesi Kanununun da mağdurun haklarının sağlanması görevi taşıyan maddeleri incelenmiştir. İnceleme sonucunda bazı fikirlere gelinmiş ve trafik güvenliğini ihlal eden suçların araştırılması
zamanı mağdurun hangi haklarının anayasal-hukuki güvencelere sahip olması belirtilmiştir. Mağdurun
anayasal-hukuki güvencelerinin hangileri olmasını özetleyesi olsak, onun mahkeme savunması hakkının,
devlet kurumlarının keyfi davranışlarından korunmak hakkının, kendi işine kanunla belirtilmiş mahkemede
bakılması hakkının, mahkemede kendi makamını ifade ede bilmesi için koşulların sağlanması ve ifadesinin
dinlenmesi hakkının ve diğer haklarının ismini çeke biliriz. Bu hakların sağlanması sonucunda yalnızca
mağdurun açısından ceza muhakemesi öz amaçlarına ulaşmış sayılmıyor, aynı zamanda ceza muhakemesi
mevzuatının yönelmiş olduğu hedeflere ulaşılması için de gerekli adımlar atılmış oluyor. Çalışmamızın
konusu oluşturulurken sözünü etdiğimiz sepebler göz önünde bulundurulmuştur. Bunun için de çalışmamızın konusunun müasir hukuk düşüncesi açısından hala aktual olduğunu söylemek mümkündür. Anayasaların sosyal funksiyonun bir açısının da hukuk düşüncesinde bazı gelişmelere sebep olmasını kabul edersek, o zaman çalışmamıza konu olmuş mağdur hak ve özgürlüklerinin korunmasının gerekliliğini anlamış
oluruz.
Anahtar Kelimeler: Mağdur, Ceza Muhakemesi, Güvence, Anayasa, Trafik Güvenliği
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SÖZEL ÖZET METİNLER
CNC KONTROLLÜ TAM OTOMATİK AYIKLAMA VE İSTİFLEME SİSTEMİ
Aybek AHMETOĞLU, Recep DÖNMEZ, Oktay ÇELENK
Türkiye
Öz: Makine kullanıcıları yeni yatırımlarında hız konusunu bir ölçüt olarak seçicilikte ön plana çıkarmaktadır. Rekabet ortamında üreticiler de bu durumu göz önünde bulundurarak Ar-Ge çalışmalarını bu yöne
çevirmişlerdir. Lazer kesim makinelerinde giderek artan yüksek hızlı üretim teknolojileri, yüksek hızlı
malzeme yükleme ve nihai ürün tahliye etme sistem ihtiyaçları doğurmuştur. Bu çalışma kapsamında lazer
kesim makinesinden çıkan farklı boyutlardaki nihai ürünlerin, ayıklanarak gruplar halinde otomatik olarak
yüksek hızlarda tahliye edilmesini sağlayan CNC kontrollü tam otomatik tahliye sistemi tasarımından ve
prototip imalatından bahsedilecektir. Yapılacak olan bu tahliye sisteminin nihai ürünü tutacak olan vakum
grubu ürün boyutlarında göre otomatik olarak ayarlanabilir olup, geniş ölçekli boyut aralığında çalışabilecektir. Bu özelliği ile projemiz sektör ihtiyaçlarına büyük ölçüde çözüm sunabilecektir. Çalışma öncesi
hedef değerler iyi bir ön çalışma ile belirlenmiştir. Bu değerlere ulaşmak için gerekli yeterliliğe sahip olan
konstrüksiyon ve hareket elemanları sonlu elemanlar analizleri ve mühendislik hesaplamaları doğrultusunda özenle seçilmiştir. Çalışma esnasında geleneksel olarak kullanılan malzemeler dışında yenilikçi alternatif malzemeler üzerine araştırmalarda yapılmış olup yurtiçi ve yurtdışında birçok firma ile malzemeler
üzerine görüşülmüştür. Firmamız bünyesinde seri olarak üretilmekte olan yüksek hızlı lazer kesme makineleri ile kombine çalışacak bu sistem aynı zamanda firmamız tarafından üretilen Punch makineleri ve
Otomasyon üretim hat sistemlerinde de kullanılabilecek olup, firmamıza rekabet ortamında avantajlar sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Lazer Kesim Makinesi, Tahliye Sistemi, Ürün Ayıklama, Otomasyon, Vakumlu Tutucu
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
BOBİN BOYAMADA ÇEKTİRMEDE KULLANILABİLECEK KONFOR ARTTIRICI APRE
MALZEMESİ
Beyzanur BEYDOĞAN
Türkiye
Öz: Mikroorganizmalar vücutta, havada, toprakta ve tüm yüzeylerde bulunabilmekte ve uygun şartlar sağlandığı takdirde üreyerek hızlı bir şekilde çoğalmaktadırlar. Bakteriler gelişmeleri için, yeterli nem ve sıcaklık ile bir besin kaynağına ihtiyaç duyarlar. Bu gereksinimler tekstil materyallerinde bulunabilmektedir.
Genel olarak bakteriler kötü kokuya; mantarlar biyolojik olarak parçalanmaya ve lekelenmeye sebep olurlar. Örülmüş kumaşların apre işlemi sırasında konfor (termal konfor, anti bakteriyel) sağlayacak bazı kimyasallar verilebilmektedir. Ancak bu işlem iplik bobin boyama kazanlarına uyum sağlamamaktadır. Bobin
boyama yönteminde bobinler sabitlenmiş delikli silindirlere takılarak kazanın içinde hareketsiz biçimde
olacak şekilde yerleştirilir. Flotte ise kazanın içinde bobine dıştan içe ve içten dışa doğru belli bir basınç
altında verilir. Yani bobin hareketsiz, flotte ise hareketlidir. Bobin boyama işlemine etki eden önemli faktörler şunlardır: Kullanılan boyarmaddenin tipi ve kalitesi, boyama işleminin parametreleri (boyama çözeltisinin sıcaklığı, flottenin sirkülasyon hızı ve sirkülasyon yöntemi, pompalama basıncı, boyama aparatının teknik parametreleri), kullanılan ipliklerin cinsi, bobinlerin sarım yapısının kalitesi, patronun (konik
çeşitlerinin genel adı) yüzey yapısı ve benzeri. Bu çalışma kapsamında literatür taramaları yapılmış ve
çorap örülecek olan ipliklere antibakteriyel, antifungal ve koku oluşmasına engel olacak olan özelliklerin
kazandırılması için kullanılacak olan kimyasalın özelliklerinden birisinin ipliğe aplike olması ve yıkama
dayanımının da yüksek olması bir diğerinin kumaşın ısıl iletkenliği nem geçirgenliği hava geçirgenliği gibi
özelliklerinin çok iyi olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Kullanılacak olan kimyasalın bobin boyama
ile uyumlu çalışabilmesi bobinlerde çökmelere karşı etkili bir ürün olması istenilmiştir. Çalışmada çeşitli
kimyasallar kullanılarak çalışma şartları (sıcaklık, pH, kimyasalın nufüz etme süresi ve iç-dış pompa hızı)
optimize edilmiş ve ASTM E 2149 antibakteriyel test sonuçlarına göre çalışmadan olumlu çıktılar elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel, Bobin Boyama, Pamuklu Tekstil Ürünleri
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SÖZEL ÖZET METİNLER
TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE UV KORUYUCU OLARAK TABAKALI ÇİFT HİDROKSİTLERİN
KULLANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Beyzanur BEYDOĞAN, Sema ERDEMOĞLU, Ayşegül DİRİER
Türkiye
Öz: Pamuk doğal selüloz içeren ve son derece yaygın kullanılan tekstil materyallerinin başında gelmektedir. Pamuktan yapılmış tekstil ürünlerinin yumuşak ve giyimlerinin rahat ve biyo bozunur olmaları ve nispeten düşük maliyetli olması tercih sebeplerindendir. Ancak pamuklu kumaşlar, yüzeylerindeki hidroksil
gruplarından dolayı kuvvetli absorbentlerdir ve bu nedenle leke tutarlar. Son zamanlarda pamuk yüzeylerine hidrofobik özellikler kazandırmak ve böylece kendi yüzeyini temizleyen “lotus etkisi” kazandırmak
amacıyla bir takım kimyasal ve fiziksel işlemler yapılmakta ve böylece kumaş yüzeyleri düşük yüzey enerjisine sahip kimyasallarla kaplanmaktadır. Pamuklu kumaşlar daha çok yazın kullanılırlar ve doğal pamuklu kumaşın UV koruyucu özelliği oldukça sınırlıdır. Sentetik fiberlere benzemezler ve yüzeylerinin
UV koruyucu özellik kazanması için kimyasal olarak modifiye edilmeleri gerekir. Kumaş yüzeylerinde
nanopartiküllerle oluşturulan pürüzlülük kumaşın hidrofobik özellik kazanmasına yola açmaktadır. Bu
amaçla silika partikülleri, karbon nanotüpler, ZnO nano çubuklar, altın partiküller, TiO2 nanopartiküller
gibi bir takım inorganik nanomateryaller hem hidrofobik özellik kazandırmak hem de UV koruyucu olarak
kullanılmaktadırlar. Bir diğer inorganik materyaleryaller olan “tabakalı çift hidroksitler” (LDH) son zamanlarda bu amaçlar için kullanılmaya başlanmış ve tekstil ürünlerini fonksiyonelleştirmesi açısından dikkat çekici sonuçlar da alınmıştır. Tabakalı çift hidroksitler, anyonik kil mineralleri sınıfından olup, başta
anyonların adsorpsiyonu olmak üzere çevresel uygulamalarda, biyoteknolojide, farmakolojide, alev geciktirici materyallerin yapımında, ayırma ve membran teknolojilerinde elektroaktif ve fotoaktif materyaller
olarak kullanılmaktadır. Ancak bu kadar yaygın kullanım alanı içerisinde, tekstil uygulamalarına yönelik
çalışmalar oldukça sınırlıdır. LDH’lerin tekstilde az sayıdaki uygulamaları içerisinde özellikle alev geciktirici ve UV koruyucu özellikleri ön plana çıkartılmıştır. Bu noktada önemli olan sentezlenen LDH'lerin
tekstile hangi işlem basamağında ve hangi çözelti ortamında uygulanacağının belirlenmesidir. Boya çözeltileri içerisinde disperse edilerek kullanılması karşılaşılan uygulama yöntemlerinden bir tanesidir.
Anahtar Kelimeler: Tabakalı Çift Metal Hidroksitler, UV Koruyucu, Pamuklu Tekstil Ürünleri, UPF
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİNDE YAPAY ZEKÂ VE UZMAN SİSTEM
UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bilal MURAT, Ali Rıza MOTORCU, Yunus KAYIR
Türkiye
Öz: Çalışanların sağlık ve güvenliğini tehdit eden risk etmenlerinin artmasıyla İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) daha karmaşık ve önemli olamaya başlamıştır. Böylelikle iş yerlerindeki mevcut risklerin tanımlanarak değerlendirilmesiyle güvenli iş yerlerinin oluşturulması zorlaşmaktadır. Ayrıca artan risk çeşitliliği
İSG’yi daha multidisipliner alan haline dönüştürmüştür. Bu nedenle iş yerlerinde güvenliğin sağlanabilmesi için proaktif yaklaşım sergilenmesi büyük bir önem kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda İSG alanında yetişmiş, eğitimli ve geniş bilgi yelpazesine sahip profesyonellere ihtiyaç artmıştır. İnsan uzman
yetiştirmenin maliyetli ve zaman alan bir süreç olması, insan uzmana sürekli erişmenin mümkün olmaması
ve insanın kişisel özelliklerinden kaynaklı hatalar nedeniyle endüstrinin ihtiyaç duyduğu profesyonel İSG
uzmanı bulmakta zorlanılmaktadır. Bundan dolayı İSG uzmanın sayısının ve eğitim seviyesinin yetersiz
kalması nedeniyle yapay zekâ ve alt uygulama alanlarından olan uzman sistemler kullanılması önem kazanmaya başlanılmıştır. Bu çalışmada, İSG alanında geliştirilen yapay zekâ ve uzman sistem modelleri
incelenerek yeni yapılacak çalışmalara katkı sağlaması maksadıyla literatürde yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde özellikle risk değerlendirmesi konusunda
yapılan çalışmaların kazaların oluşmasını önlemede büyük oranda başarılı olduğu görülmüştür. Geliştirilen
modeller ile insan uzmanları taklit ederek acemi bir kişinin bile rahatlıkla karar vermesine destek veren
uzman sistemlerin ve yapay zekâ uygulamalarının yoğun olarak kullanıldığı ve geliştirilmeye devam edildiği görülmüştür. Sonuç olarak gelecekte kazaların analizinde ve risk değerlendirilmesi yapılmasında yapay zekâ ve uzman sistemlerin kullanımının artması beklenmektedir. Karar destek sistemleri ve analiz
programları olarak geliştirilecek modellerin İSG profesyonellerinin kazaları doğru analiz etmesi ve risklerin doğru olarak değerlendirilmesini sağlayarak proaktif tutumla güvenli iş yerleri oluşturulması sağlanması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, İş Güvenliği, Yapay Zekâ, Uzman Sistemler, Risk Değerlendirmesi
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SÖZEL ÖZET METİNLER
EFFECTS OF SM DOPING ON THE SYNTHESIS AND ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF
BCP BIOCERAMICS
Burak ÇEPER, Büşra BULUT, Şeyma DUMAN, Kübra AKBEN
Türkiye
Öz: Samarium doped biphasic calcium phosphates (Sm doped BCP) powders were synthesized via a twostep process involving a sol-gel and a sintering, and after their microstructre and antibacterial properties
were thoroughly investigated. To synthesize Sm doped BCP, calcium nitrate tetrahydrate
(Ca(NO3)2·4H2O) as a calcium source and diammonium hydrogen phosphate ((NH4)2HPO4) as a phosphorus source were chosen as the best pair of starting materials. Samarium(III) nitrate hexahydrate
(Sm(NO3)3⋅6H2O) was used as a dopant source. The sol-gel process was performed to have good homogeneity and higher crystallinity of particles. The obtained powders were sintered at 1200° C to complete
the synthesis of Sm doped BCP powders. The powders were characterized by scanning electron microscopy
(SEM), energy dispersive spectroscopy (EDS), X-ray diffractometer (XRD), Fourier transform infrared
(FT-IR), thermogravimetric analysis (TGA), and UV–vis spectroscopy. The antibacterial activity of the
synthesized Sm doped BCP was confirmed using Gram-negative E. coli and Gram-positive S. aureus. The
XRD results detected that Sm doped BCP powders had crystallized hydroxyapatite and β-tricalcium phosphate phases. This situation has revealed that Sm doped BCP powders were successfully synthesized. The
morphologies properties of the Sm doped BCP powders exhibited particles with a wholely homogenous
distribution. Furthermore, antibacterial results manifested the significance of the Sm doped BCP for use in
biomedical applications.
Keywords: Sm, BCP, Sol-Gel, Calcination, Antibacterial Properties
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
ÜÇ BOYUTLU (3D) YAZICILARDA POLİLAKTIK ASİT (PLA) FİLAMENT
KULLANILARAK FARKLI YÖNLERDE ÜRETİLEN NUMUNELERİN ÇEKME DENEYLERİ
Burak Samet ELMAS, Nejat Yıldırım SARI, Taner YILMAZ
Türkiye
Öz: Sundukları çeşitli avantajlar sayesinde üç boyutlu yazıcılar giderek daha yaygın kullanılmaktadır.
Farklı üç boyutlu yazıcı türleri mevcut olup bunlardan en yaygın olanı FDM tipi üç boyutlu yazıcılardır.
FDM tipi yazıcılarda yaygın olarak kullanılan malzeme ise polilaktik asit (PLA) filamentlerdir. Bu makalede de FDM tipi bir yazıcıda, malzeme olarak PLA filament kullanılarak belirlenen sabit parametlerde,
tablaya farklı şekilde konumlandırılan çekme numuneleri üretilmiştir. Numuneler adlandırılırken uzun kenarın paralel olduğu eksenin adı, orta uzunluktaki kenarın paralel olduğu eksenin adı ve kısa kenarın paralel
olduğu eksenin adı şeklinde bir sistematikten yararlanılmıştır. Konumlandırmaya göre üretim süresi ve
numune kütlesi de değişse de burada asıl amaç, numunelerin çekme deneyi altındaki davranışlarının irdelenmesidir. Çekme deneyleri, ISO 527-2 5A standardına göre yapılmıştır. Gerilme birim uzama eğrileri,
çekme dayanımı ve elastisite modülü değerleri incelenmiştir. Deney sonuçlarına göre XYZ ile YXZ, XZY
ile YZX ve ZXY ile ZYX numuneleri ikili gruplar oluşturmuştur. En düşük çekme dayanımı, ZXY ile
ZYX ikilisinde görülmektedir. Bu ikiliye göre XYZ ile YXZ ikilisinin çekme dayanımı, yaklaşık %90 ve
YZX ile ZXY ikilisinin çekme dayanımı ise yaklaşık %205 daha yüksektir. En düşük elastisite modülü
değeri ise XYZ ile YZX ikilisindedir. Bu ikiliye göre ZXY ile ZYX ikilisinin elastisite modülü, yaklaşık
%14 ve XZY ile YZX ikilisinin elastiste modülü ise yaklaşık %35 daha yüksektir. Numune kesitleri incelenerek deney sonuçlarının numunelerin konstrüksiyonlarından kaynaklandığı ortaya koyulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çekme Deneyi, Polilaktik Asit (PLA), Konumlandırma, Üç Boyutlu Yazıcı (3d Printer)
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SÖZEL ÖZET METİNLER
EKLEMELİ İMALAT YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMİŞ PARÇALARIN GEOMETRİK
HATALARININ GÖRÜNTÜ İŞLEME METODU İLE TESPİTİ
Burak ÖZDEMİR, Erkan BAHÇE
Türkiye
Öz: Lazerle seçmeli eritme (SLM-Selective laser melting), tasarlanan CAD modeline göre haznesinde bulunan metal tozları lazer ışınıyla eriterek istenilen ürünün imal edilmesini sağlayan bir eklemeli imalat
yöntemidir. Bu yöntem boyutsal olarak küçük, farklı yöntemler ile üretimi zor olan, iç yapısı gözenekli
metal parçaların imalatı için kullanılmaktadır. Özellikle yüksek mukavemet gerektiren biyomedikal parçalarda iç tasarımı gözenekli bir kafes sistemi şeklinde modellenmektedir. Yüksek çalışma ısısı ve küçük
boyutlar nedeniyle tasarlanan geometrik yapı üretim sonucunda tam olarak elde edilememektedir. Mikron
seviyesinde oluşan hatalar birikerek kafes yapıların köşelerinde ve dairesel gözeneklerde büyük geometrik
hatalara dönüşmektedir. Bu hatalar tasarım aşamasında parçadan beklenen mekanik özelliklerin değişmesine neden olmaktadır. Ayrıca hataların yoğunluğu arttıkça parçanın bütününde boyutsal farklılıklara yol
açmaktadır. İmalat sonrası oluşan bu hataların tespiti için kullanılan temaslı ölçüm yöntemleri malzeme
boyutu ve tasarım karmaşıklığı nedeni ile etkin sonuçlar vermemektedir. Aynı zamanda modellerin girinti
ve çıkıntılarının çok olması ölçümün uzun sürmesine neden olmaktadır. Bu dezavantajları giderebilmek
için görüntü işleme metodu ile ölçüm yöntemi önerilmektedir. Bu çalışmada SLM yöntemi ile üretilmiş
kafesli bir yapıda meydana gelen geometrik hataların görüntü işleme yöntemi ile tespiti amaçlanmıştır. Bu
amaçla üretilmiş parçanın kafes sisteminin görüntüleri alınarak, görüntü işleme aşamalarından geçirilmiş
ve referans CAD modeli ile arasındaki geometrik farklar tespit edilmiştir. Önerilen yöntemle imalatta ortaya çıkan geometrik hataların hızlı bir şekilde tespit edilmesi sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eklemeli İmalat, Geometrik Hata Kontrolü, Görüntü İşleme
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
KOMPOZİT MALZEMELERİN DELİNMESİNDE OLUŞAN TAKIM SEHİMİNİN GÖRÜNTÜ
İŞLEME YÖNTEMİ İLE TESPİTİ
Burak ÖZDEMİR, Erkan BAHÇE
Türkiye
Öz: Sağlam ve hafif olması nedeni ile kompozit malzemelerin imalat sektöründe kullanımı gittikçe artmaktadır. Kullanımının artması ile birlikte üretim sürecinde yaşanan ve kaliteyi doğrudan etkileyen sorunların giderilmesinin önemi de artmıştır. Özellikle havacılık, otomotiv, uzay sanayi gibi kompozit malzemelerin yoğun kullanıldığı ve hassas imalatın yapıldığı sektörlerde, tekrarlı işleme aşamalarının tek seferde
doğru bir şekilde yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu sektörlerde kompozit malzemeleri birleştirmek için
yoğun olarak başvurulan yöntem delik delmedir. Delik delmede kompozit malzemelerin karakteristik özellikleri ve işleme parametrelerinin etkisiyle ortaya çıkan bazı hatalar görülmektedir (delaminasyon, yüzey
pürüzlülüğü, delik form ve geometrik hatalar). İşleme parametreleri nedeniyle gerçekleşen hatalar, delme
sırasında kontrol altına alınarak düzeltilebilir niteliktedir. Parametrelerin neden olduğu hataların temel sebebi takımın maruz kaldığı kesme kuvvetinin, talaş kaldırma yeteneğini olumsuz etkilemesidir. Bu kapsamda takım ilerlemesine zıt gerçekleşen kesme kuvvetlerinin en belirgin olumsuz etkisi takım sehimi
olarak karşımıza çıkmaktadır. Takım sehimi, takımın eğilmesi ile konumunu ve kesici ağzın temas noktasını değiştirerek, delik içerisinde yüzey ve geometrik hatalara neden olmaktadır. Takım sehiminin delme
ile eş zamanlı olarak ölçülmesi, işleme parametrelerine anlık müdahale edilmesi açısından önem arz etmektedir. Sehimin ölçümü için kullanılan güncel yöntemlerin (analitik hesaplama, sonlu elemanlar analizi)
bir kısmı delme işlemi sonrasında yapılması nedeni ile anlık ölçüm ihtiyacını gidermemektedir. Sensör
kullanılarak anlık ölçüm yapılan yöntemler ise maliyet ve konumlandırma açısından delme işlemi için uygun olmamaktadır. Bu sebeple, çalışmada diğer yöntemlere alternatif olarak, görüntü işleme yöntemi ile
takım sehimi ölçümü önerilmektedir. Bu çalışmada kompozit malzemelerin delinmesinde ortaya çıkan takım sehiminin görüntü işleme yöntemi ile anlık olarak tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla cam elyaf
takviyeli kompozit malzeme (CFRP) ile üretilen iş parçasının CNC tezgâhta delinmesi sırasında eş zamanlı
olarak görüntü alınmıştır. Görüntü işleme teknikleri uygulanarak takımın parçaya girişi sırasında ortaya
çıkan sehim hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kompozit Malzeme, Delik Delme, Takım Sehimi, Görüntü İşleme
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ANTİPSİKOTİK ETKİLİ RİSPERİDON VE PALİPERİDON PALMİTAT NANOFORMÜLASYONLARININ İNCELENMESİ: SENTEZ YÖNTEMLERİ
Burcu ERTUĞ
Türkiye
Öz: Risperidon, psikotik bozuklukların tedavisinde yaygın şekilde kullanılan ikinci nesil veya atipik bir
antipsikotiktir. Paliperidon veya 9-hidroksi risperidon ise risperidonun majör aktif metabolitidir ve şizofreni semptomlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Paliperidon, serotonin ve dopamin nörotransmitterlerinin düzeyleri üzerinde dengeleyici görevi yaparak düşünce, duygudurum ve davranışlar üzerinde iyileşme
sağlamaktadır. Paliperidonun Merkezi sinir sistemi (MSS) üzerindeki etkileri ve farmakolojik profili risperidon bileşiğine benzerdir, farmakodinamik ve farmakokinetik özellikleri ise farklıdır. Antipsikotik yüklenmiş ilaç taşıyıcı nano-formülasyonlar güncel araştırma alanlarından birisidir. Geleneksel antipsikotik
tedavilerine kıyasla, nano-formülasyonlar yardımıyla hedef bölgedeki farmakolojik yanıt düzeyinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Nano ilaç formülasyonlarının üretim proseslerinde, nano boyutta dendrimerler,
biyobozunur türde polimerik nanopartiküller, amfifilik özellikli lipozomlar, su/yağ veya yağ/su türünde
nano-emülsiyonlar ve nano boyutlu polimerik miseller giderek daha yaygın şekilde yer almaktadır. Nanoformülasyonların hazırlanmasında farklı sentezleme yöntemleri kullanılmaktadır. Sentezleme yönteminin
seçimi, farmasötik alanında çalışılacak partikülün büyüklüğü ve morfolojisi, antipsikotik ilacın biyokimyasal karakteristikleri ve hedef bölge (beyin hedefli) kriterleri göz önüne alınarak yapılmaktadır. Nanoçöktürme yöntemi ile üretilen risperidon yüklü biyobozunur polimerik nanopartiküller, risperidon yüklü
katı lipid nanopartiküller vb. üzerinde çalışılan güncel formülasyonlardır. Paliperidonun bir palmitat esteri
olan paliperidon palmitat ise etkin madde şeklinde misellere yüklenerek formülasyonlar üretilmektedir ve
elde edilen formülasyonlar, sürekli salımlı antipsikotik etkiler gösterebilmektedir. Söz konusu formülasyondan ilacın salımı için çözücülerin kullanımı gerekmektedir. Bu çalışmada, risperidon ve paliperidon
palmitat esaslı antipsikotik ilaçlar yüklenmiş ilaç taşıyıcı nano-formülasyonların üretim prosesleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Paliperidon, Risperidon, Antipsikotik, Nano-Formülasyon

610

SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
YAPILARDA KULLANIM SÜRECİ DEĞİŞİKLİKLERİ VE DEPREM DAYANIMINA
ETKİLERİ
Cansu ERTUĞ, Esra BOSTANCIOĞLU
Türkiye
Öz: Türkiye’de deprem kaçınılmaz bir gerçektir ve tarih boyunca çok sayıda yıkıcı depremler yaşamıştır.
Bu depremlerde çok fazla can kayıpları yaşanmış, çok sayıda yapı ağır hasara uğramış ve kullanılamaz
hale gelmiştir. Yapılarda oluşan hasar nedenlerinin biri de, kullanım aşamasında kullanıcı tarafından kendi
gereksinmelerine bağlı olarak değişiklik yapılması ve bu değişikliklerin yapının deprem dayanımını azaltmasıdır. Kullanım evresindeki değişiklikler; hem kullanıcı değişimi, hem de kullanıcı değişmese de kullanıcının zaman içindeki gereksinimlerinin ve beğenilerinin farklılaşması nedeniyle yapılmaktadır. Yapıların
kullanım aşamasında, kullanıcılar tarafından bilinçli veya bilinçsiz olarak değişikliklere uğraması, yapıların stabilitesini ve deprem davranışını olumsuz yönde etkilemektedir. Kullanım evresinde yapılan pek çok
değişiklik belirli bir resmi izin dahilinde yapılmamakta, kullanıcılar bilinçsizce birtakım değişikliklere gitmektedirler. Türkiye’deki mevcut literatürde, yapılarda kullanım evresinde yapılan değişikliklerin sebep
olduğu deprem hasarlarına yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Farklı taşıyıcı sistem türlerinin taşıyıcılık
ilkeleri ve deprem karşısındaki davranışları ile oluşan hasar nedenleri farklılaşmaktadır. Çalışma kapsamında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2020 yılında yapı ruhsatı alan yapıların %97’sini
oluşturan betonarme yapılar ele alınacaktır. Mevcut literatür içerik analizi yöntemi ile taranarak, betonarme
iskelet yapılarda depremden dolayı oluşan hasarlar ve hasar nedenleri tespit edilecektir. Kullanım evresinde
yapılarda gerçekleştirilen değişikler ile tespit edilen hasar ve hasar nedenlerinden kullanım evresindeki
değişikliklerden kaynaklı olanları belirlenecek ve değerlendirilecektir. Son olarak konu ile ilgili öneriler
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Betonarme İskelet Yapılar, Deprem, Deprem Dayanımı, Kullanım Evresi Değişiklikleri

611

SÖZEL ÖZET METİNLER
KEÇİBOYNUZU BİTKİSİNDEN SENTEZLENEN DEMİR OKSİT NANOPARTİKÜLLERİNİN
DAR BOYUT DAĞILIMINDA OLMASI İÇİN REAKSİYON PARAMETRELERİNİN
OPTİMİZASYONU
Derya AKSU DEMİREZEN, Yalçın Şevki YILDIZ
Türkiye
Öz: Klasik metalik nanopartikül sentez prosesinde öncelikle kullanılan metal iyonları indirgenip oluşturdukları atom ya da moleküller belli bir dizilime girerek kristal yapıdaki katı form oluşturmaya başlarlar.
Metal oksit nanopartiküllerin bitkisel sentezinde ise bitkinin farklı bölümleri (yaprak, kök, kabuk, çekirdek,
çiçek) kullanılabilmektedir. Bitkiye ait olan maddelerin suda çözünürlüğü olduğu için bitki ekstraktları ile
metal indirgenmesi hızlı olmaktadır. Bitkiye ait biyolojik maddeler ise bitkisel sentezde nanopartikül
oluşma aşamalarında görev yapmakta olup öncelikle kullanılan metal iyonunu indirgemektedirler. Elde
edilen nanopartiküllerin şekilleri genellikle küresel şekillerde olup, hidrodinamik çapları ise 15 – 90 nm
arasında değişmektedir. Metal oksit nanopartiküllerin sentezinde kullanılan bitkiden kaynaklı amino asit,
sitrik asit, flavonoidler, fenol bileşikleri, terpenler, enzimler, peptitler, polisakkaritler, saponinler ve taninler prekursör olarak kullanılan metal iyonunun (Ag+, Fe+3) indirgenmesinde rol alırlar. Stabilize edici
olarak ise polifenoller, enzimler, sitrik asit, vitaminler (B, C, D, K), biyobozunur polimerler oluşan partikül
çevresini kaplayarak partiküllerin kümeleşmesini engellemektedirler. Metal oksit nanopartiküllerin sentezi
ve de karakterizasyonunu etkileyen faktörler arasında sentez sırasındaki pH, sıcaklık, reaksiyon süresi,
metal iyon konsantrasyonu, ekstrakt içeriği, sentez protokolü gibi parametreler olmak ile ayrıca bitkinin
toplandığı mevsim, coğrafi bölge, abiyotik (sıcaklık, metal ya da pestisit kirliliği) ve de biyotik (patojen)
etkenler de bulunmaktadır. Nanopartiküllerin sentezine etki eden faktörlerin kontrolünün sağlanması ise
arzu edilen nanopartikül boyutunun elde edilmesi için önem taşımaktadır. Keçiboynuzu kabuğu ise içeriğinde yoğun olarak şekerli bileşikler, fenolik maddeler, fenolik asitler ve de mineraller (K, Ca, P, Mg)
bulundurmaktadır. Keçiboynuzu ekstraktı içindeki biyomaddeler ise indirgeyici, kaplayıcı ve stabilize
edici ajanlar olarak görev yapmaktadırlar. Bu çalışmada ise bitkisel demir oksit nanopartiküllerinin sentezi
için keçiboynuzu kabuğunun sulu ekstraktı kullanılmıştır. Nanopartikül hidrodinamik çapının (<100 nm)
ve de boyut dağılımının (<0,7) minimum olması baz alınarak en iyi faktör kombinasyonu tespit edilmeye
çalışılmıştır. Bunun için reaksiyon sıcaklığı, ekstrakt başlangıç pH, bitki konsantrasyonu, demir iyon konsantrasyonu, karıştırma hızı ve reaksiyon süresi faktörleri belirlenen üç farklı seviyede tanımlanmış ve
Taguchi L27 ortogonal dizisi ile deney tasarımı gerçekleştirilmiştir. Taguchi deney tasarımındaki faktörlerin etkisi ve anlamlılığı ANOVA Genel Doğrusal Modeli ile değerlendirilmiştir. Minitab 2.0 programı
kullanılarak hidrodinamik çap ve boyut dağılımı için P değeri (anlamlılık) hesaplanmıştır. P değeri <0,05
altında olan faktörlerin minimum hidrodinamik çap ve de partikül dağılımına etkisi olduğu kabul edilmiştir.
Optimum koşullar tespit edildikten sonra ise yapılan UV-vis spektrofotometre, dinamik ışık saçılımı spektrometresi, zeta potansiyel ölçümü, taramalı elektron mikroskobu, fourier transform infrared spektrofotometre, X-ışını kırınımı karakterizasyon analizleri ile sentezlenen nanopartiküllerin tipi ve de morfolojisi
ile ilgili analiz yapılmıştır. Sonuç olarak deney tasarımına göre L27 matrisinde üç tekrarlı deneyler yapılarak sentez için en iyi kombinasyon; %10 bitki konsantrasyonu, 0,14 M demir iyon konsantrasyonu, 2 saat
reaksiyon süresi, 25°C reaksiyon sıcaklığı, 400 rpm karıştırma hızı ve de ekstrakt başlangıç pH’ı 5 olarak
tespit edilmiştir. Karakterizasyon çalışması ile en iyi faktör kombinasyonunda 68±2 nm hidrodinamik çapında, 0,48 ±0,06 dağılım değerinde, 11±3 mV zeta potansiyelinde küresel şekilli demir oksit nanopartikülleri sentezlenmiştir. Nanopartikül sentezine birinci sırada etki eden faktörün ekstrakt konsantrasyonu
olduğu tespit edilmiştir. Nanopartikül hidrodinamik çapının ve de dağılım değerinin minimum elde edildiği
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kombinasyonda her bir parametrenin etki oranları ANOVA analizi sonucu bulunmuştur. Sonuç olarak
%4,34 bitki oranı, %20,34 demir iyon konsantrasyonu, %29,31 reaksiyon süresi, %36,8 sıcaklık, %1,56
karıştırma hızı ve de %2,07 pH etkisi hesaplanmıştır. Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi tarafından FDK-2021-10896 nolu proje ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bitkisel Sentez, Demir Oksit Nanopartiküller, Keçiboynuzu, Taguchi, Prosedür Optimizasyonu
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YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINDA KOMPOZİT ELEMANLARIN KULLANIMININ
SAĞLADIĞI EKONOMİK AVANTAJLAR
Dilara ÖZŞENOL, Seyit ÇERİBAŞI
Türkiye
Öz: Yapı mühendisliğinde iki temel konu vardır. Bunlardan biri, yapının üzerine, ömrü boyunca gelecek
yükleri ön görerek, sağlam yapılar tasarımlamak, ikincisi, bu tasarımın ekonomik açıdan en uygun olmasını
sağlamak. Bu ikisini birden sağlamak için, yapı taşıyıcı sistem çeşidini ve malzemesini doğru seçmek gerekir. Yüksek yapılarda, genellikle yapı taşıyıcı sistem malzemesi; betonarme, çelik veya kompozit olmaktadır. Son yıllarda dünyada, yüksek yapılar için, kompozit malzeme tercih edilirken, Türkiye’de betonarme
malzeme, daha ekonomik olacağı gerekçesiyle, tercih edilmektedir. Her ne kadar, toplam maliyetlerde,
kompozit malzemeli sistemler yüksek fiyatlar çıkartıyorsa da, özellikle yüksek katlı yapılar için, kolon
boyutları, kompozit malzemeli kolonlarda, betonarme malzemeli kolonlara nazaran daha küçük çıkmakta
ve yapının net oturum alanını arttırmaktadır. Bu, belirli bir arsa değerinden sonra, yapı malikini kara geçirebilmektedir. Bu kapsamda, BYS1 sınıfındaki, kompozit kolonlu ve betonarme kolonlu iki yapı ve BYS2
sınıfındaki, kompozit kolonlu ve betonarme kolonlu iki yapı; kolonları haricindeki diğer özellikleri aynı
tutularak tasarlanmış ve toplam kolon maliyetleri ile toplam net oturum alanı farkları üzerinden, mukayese
edilmiştir. Sonuçlara göre; BYS1 sınıfındaki, 175 m’lik kompozit kolonlu yapı, betonarme kolonlu yapıdan
toplam 803 m² daha fazla net oturum alanı sağlarken, betonarme kolonlu yapı, 2084243 tl daha ucuza mal
olmuştur. BYS2 sınıfındaki, 70 m’lik kompozit kolonlu yapı, betonarme kolonlu yapıdan toplam 160 m²
daha fazla net oturum alanı sağlarken, betonarme kolonlu yapı, 531755 tl daha ucuza mal olmuştur. Yani,
arsa değeri, BYS1 sınıfındaki yapılar için, 2500 tl/m²’den fazla ise kompozit, değil ise betonarme; BYS2
sınıfındaki yapılar için, 3300 tl/m²’den fazla ise kompozit, değil ise betonarme kolon kullanılması gerektiği
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Betonarme Yüksek Yapı, Kompozit Yüksek Yapı, Maliyet Analizi

614

SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
HİBRİT BİR TAŞIT TAHRİK SİSTEMİNDE İÇTEN YANMALI MOTOR İLE ELEKTRİK
MOTORUNUN ŞANZIMAN GİRİŞİNE GÜÇ İLETİMİ İÇİN AKTARIM SİSTEMİ TASARIMI
Doğukan YILDIZ, Birgül AŞÇIOĞLU TEMİZTAŞ, Alp Tekin ERGENÇ
Türkiye
Öz: Küresel ısınmanın etkilerinin yoğun olarak gözlendiği günümüzde, karbon salınımı ise ana gündem
maddesi olmuştur. Bu noktada kara taşıtları bu salınımın önemli bir nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
sebepten dolayı emisyon kısıtlamaları getirilmiştir. Araştırmacılar, içten yanmalı motorların birim kilometre başına daha az CO2 üretmeleri için yoğun çaba harcasa da, düşürülen emisyon sınırları yakın gelecekte sağlamanın yolunun hibridizasyondan geçtiği aşikârdır. Hibrit araçlarda güç iletimi temelde seri hibrit , paralel hibrit ve güç paylaşımlı hibrit olmak üzere üç farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Hibrit güç
iletim sistemlerinde içten yanmalı motor doğrudan güç iletimine katkıda bulunabilir veya bağımsız çalışabilmektedir. Bu noktada önemli olan gerek içten yanmalı motor gerekse elektrik motorunun sorunsuz bir
şekilde şanzımana veya doğrudan tekerleklere tork iletmesini sağlamaktır. Bu çalışmada deneysel olarak
bir süreç tasarlanarak, elektrik motorundan şanzımana tork iletimi zincir-dişli mekanizması ile gerçekleştirilmiştir. İçten yanmalı motordan otomatize şanzımana hareket iletiminde kullanılan kuru tip baskı-balata
sistemi yerine, kısmı kavramanın ve tam kavramanı elektronik sinyaller ile kontrol edilebileceği bir elektromanyetik kavrama kullanılmıştır. Elektrik motorunun şanzıman girişine içten yanmalı motordan bağımsız hareket iletebilmesi için tek yönlü kavrama kullanılmıştır. Bu kavrama ile elektrik motorunun içten
yanmalı motoru döndürmesinin önüne geçilmiş, her iki kavrama ile bağımsız güç iletimi söz konusu olmuştur. Bu çalışmada ise süreci deneysel doğrulamak için sistem tasarlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hibrit Taşıtlar, Güç İletimi, Elektromanyetik Kavrama, Zincir-dişli, Tek Yön Kavrama
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ARE DROUGHT AND CLIMATE CHANGE THE MAIN REASONS FOR THE TRAGEDY OF
LARGE SALINE LAKES?
Ehsan FOROUMANDİ, Vahid NOURANİ
Iran
Abstract: Drought and climate change are frequent environmental disasters. Large saline lakes across the
world have experienced lake-level decline and this problem needs to be investigated accurately for water
resources and environmental management. Therefore, the current paper aimed to study drought severity
and frequency and their spatial-temporal distribution over the Lake Urmia basin, the second largest saline
lake on earth, during the vegetation growing season, from May to September, for 2003-2019 using remote
sensing tools based on the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) anomaly. In this study, also,
remote sensing tools are used to acquire the Land Surface Temperature (LST) and the precipitation datasets
as hydroclimatological factors to study their spatial-temporal correlation with the NDVI anomaly, and,
also, potential trends in their time-series. The results showed that the basin has suffered from mild drought
in almost all of the years. Also, more than 80% of the total area has experienced more than 7 years of mild
drought and the basin has been affected in 9 years of the 17 years. The basin has just non-drought and mild
drought conditions and it did not experience severe droughts. The correlation analysis indicates that the
reasons for the drought can be traced to climate factors and the main reason for the long-term mild drought
over the basin is temperature anomaly. The Mann-Kendall trend test, also, was applied to study the potential trends in the LST, precipitation, and the lake-level time-series. The results indicated that there was no
meaningful trend in precipitation dataset, but a statistically significant positive trend in LST time-series. It
is concluded that the increasing temperature is an important reason for the lake-level decline.
Keywords: Drought, Climate Change, Remote Sensing, Trend Test, Saline Lakes, Lake Urmia

616

SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
AKRİLİK ETİLEN (AEM) KAUÇUĞUN REOLOJİK VE MEKANİK ÖZELLİKLERE
VULKANİZASYON SICAKLIĞININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Emel GÜLER, Hüseyin ÜNAL
Türkiye
Öz: Bu deneysel çalışmada otomotiv sektöründe kullanılan Etilen Akrilik Elastomer (AEM) esaslı kauçuk
malzemelerin reolojik ve mekanik özelliklerine vulkanizasyon sıcaklığının etkisi incelenmiştir. AEM kauçuğun ticari adı VAMAC olarak geçmektedir. AEM kauçuğun kimyasallara ve ozona karşı dayanımı oldukça iyi olduğundan dolayı görünür parçalarda üst kat malzemesi olarak kullanılmaktadır. Kauçuk hamuru hazırlanırken kauçuğun içerisine farklı oranlarda dolgu maddeleri, yağlar, antiozonatlar, pişiriciler,
hızlandırıcılar, aktivatörler ve antioksidanlar gibi katkı maddeleri ilave edilmektedir. Ardından şerit haline
getirilerek ortam şartlarında bir gün süre ile bekletilmiştir. Hamur halindeyken yapılan rheometre ve viskozimetre testleri pişme şartları hakkında ön değer vermektedir. Daha sonra 200x200x2 mm ölçülerinde
olacak şekilde laboratuvar ölçekli kompresyon preste test plakaları üretilmiştir. Vulkanizasyon işleminin
tamamlanması için sıcaklık, basınç ve zaman parametrelerinin sağlanması gerekmektedir. Preste kauçuk
hamurunun vulkanizasyon sıcaklıklarının etkisini belirlemek için dört farklı sıcaklık belirlenmiştir. Pres alt
ve üst kalıp sıcaklıkları 165,170,175 ve 180oC olarak seçilmiştir. Farklı sıcaklıklarda 25 dakika sabit bir
süre boyunca kalıpta üretilen plakalardan standartlara uygun test numuneleri hazırlanmıştır. Vulkanizasyon
sıcaklığının kauçuk malzemenin reolojik ve mekanik özelliklerine etkisi incelenmiştir. Bunun için çekme
deneyi, sertlik, yırtılma ve kalıcı deformasyon testleri gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunda vulkanizasyon sıcaklığının artması ile vulkanizasyon süresi azalırken kopma mukavemeti, kopmadaki %uzama,
yırtılma mukavemeti, sertlik ve kalıcı deformasyon oranı değerleri sıcaklığa bağlı olarak değişiklik göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Kauçuk, Vulkanizasyon, AEM, Mekanik Özellikler, Reolojik Özellikler
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EVENT DENSITY VISUALIZATION WITH PYTHON FOLIUM LIBRARY FOR PUBLIC
COMPLAINT MANAGEMENT: AN APPLICATION WITH 311 CALLS
Emre Suleyman ÖZMEN
Turkey
Abstract: When products or services face with its audience, risk occurs. The risk is that audience either
does not like it, thinks it does not meet expectations and/or falsely advertised. When the audience is getting
bigger this even turns to more probable and needs more attention. They are not always right and more
importantly it does not really matter. The truth is that there is likely no chances that an organization leave
the situation alone. In the end, most majority of these happenings rarely has self-resolving nature. However,
knowing that there is a need for answers is usually not enough to have a generic solution. Attempts to
manage this with no methodology may jeopardize organization’s reputation. In other words, when it comes
to complaint management, ad-hoc attributes do not make a good fit. Therefore, establishing a complaint
management process is vital. Machines cannot complaint, complaints are rooted with human behavior and
they usually burst emotions. A good complaint management system will not only help to manage the emotional side of the complaints, but it also helps to improve quality. Quality may relate to products, features
and services, where it also may consist of environmental aspects, safety or simply others, especially if it is
public administration domain. This paper, using Python, scrutinizes the importance of real-time data with
complaint management systems.
Keywords: Auto Detect, Complaint Management Systems, Density Management, Real-Time Data
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
OBTAINING OF SOME INDUSTRIAL FACTORY WASTES REINFORCED POLYESTER
COMPOSITES
Ercan AYDOĞMUŞ, Mustafa DAĞ, Zehra Gülten YALÇIN
Turkey
Abstract: In this research, industrial factory wastes causing environmental pollution were evaluated in
polyester composite production. The effect of industrial factory wastes on the change of properties such as
density, hardness, thermal stability and mechanical strength of unsaturated polyester composites was investigated. Especially, factory wastes such as colemanite, ulexite, clay and ash were used as fillers in the
production of polyester composites. Composites were obtained by mixing different proportions of fillers,
pure unsaturated polyester, methyl ethyl ketone peroxide (MEKP) and cobalt octoate in certain amounts
by mass. Chemical bond structure (FTIR), surface morphology (SEM), thermal stability (TGA), Shore D
hardness, mechanical strength and thermal conductivity coefficient of polyester composites were determined. It has been determined which properties are positively or negatively affected by adding 5% (wt.) to
the polyester composite separately as industrial factory waste filler. It has been observed that the pore
matrix in polyester composites affects the thermal conductivity coefficient. As the mass percentage of
fillers increased, the hardness, thermal stability, density and thermal conductivity coefficient of the polyester composite increased. It was also observed that the modulus of elasticity and mechanical properties of
the composite decreased. In addition, thermal decomposition kinetics of polyester composites were modeled with the help of statistical analysis.
Keywords: Unsaturated Polyester Composites, Industrial Factory Wastes, Characterization
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SÖZEL ÖZET METİNLER
EŞ ZAMANLI MÜHENDİSLİK YAKLAŞIMIYLA, PLANET REDÜKTÖR VE DÖNER
DAĞITICI SİSTEMLERDE BAKIMA UYGUN TASARI VE UYGULAMALARI
Erdal AĞYOL, Adalet ZEREN
Türkiye
Öz: Mühendislik yaklaşımlarında ortaya konulan birçok iyileşme daha az iş gücü, enerji, zaman, para harcanmasını hedefleyerek istenen kalitedeki ürünün üretilmesini sağlar. Eş zamanlı mühendislikte, müşteri
isteği ile başlayan ve müşteriye istediğini ulaştırmak için, üretim tesisinde gerçekleştirilen her aşamadaki
farklı disipline sahip departmanların birbirinden haberdar ve iş birliği ile çalışmasını maksimum seviyede
sağlamayı amaçlamış bir mühendislik iyileştirme yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, rekabet gücü yüksek ürün ve
hizmetler sunup pazarda avantajlı olmak için değişime hızlı uyum sağlanmasını, yeniliklere açık olunmasını, ürün geliştirme süreçlerinin verimliliğini ve sürekliliğini artırmayı ve de en önemlisi müşteri memnuniyeti ve sadakatini elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda bakıma uygun tasarım (BUT)
aşamasında eş zamanlı mühendislik yaklaşımı kullanılmıştır. Bakım, bir makine ve ekipmanın kendisinden
beklenen işlevi istenen süre ve kalitede üretilmesi için yapılan çabaların tümünü kapsar. Planet redüktör
şase bağlantılarında kullanılan M72x6 ölçülerinde ve 12.9 kalitesindeki civataların bağlantısında ihtiyaç
duyulan somunun sıkma torku 35.537 Nm’dir. Buradaki somunun sıkılması için ihtiyaç duyulan bu yüksek
değerdeki tork kol gücü ve el aletleri ile sağlamak oldukça güç ve maliyetlidir. Kullanılan somun üzerindeki ön yükleme kuvvetini bu yüksek tork ile oluşturmak yerine somun üzerinde M12x1,25 ölçülerinde ve
12.9 kalitesinde 6 adet civata oluşturarak sıkılmasını sağlayarak eş zamanlı mühendislikle bakıma uygun
bir tasarım gerçekleştirildi. Bu tasarım neticesinde somun üzerindeki civataların her birini sıkmak için 147
Nm torka ihtiyaç duyuldu. Bu sayede daha az iş gücü, enerji ve para ile bu çalışma yapılmış oldu. Ayrıca
eş zamanlı mühendislikle bakıma yönelik bu tasarımın çalışan psikolojisi, çalışma ergonomisi ve iş güvenliği kazalarını azaltması üzerine olumlu etkileri ortaya çıktı. Bir diğer tasarım ve uygulama çalışması döner
dağıtıcı olarak kullanım yeri olan döküm hattı merdanelerinin soğutma hatlarında kullanılan boruların bağlantısıdır. Mevcut tasarımda su başlıklarının boru bağlantılarında 6” borular kullanılması ile flanşlarındaki
8 adet civatanın sıkılması 45 dakikalık bir süreç alıyordu. Bu boru tipinde bakıma uygun tasarım değişikliğine gidilerek, ana hattan gelen 6” boruda özel çatal boru ile hat 4” lik 2 adet boruya bölünerek ve civata
somun bağlantısı yerine hızlı bağlantı (quick connect) ekipmanlarına revize edildi. Bu tasarım değişimi ile
hattaki bağlantılar 5 dk da yapılabilir hale geldi. Tez çalışmamızda yer alan eş zamanlı mühendislik çalışması ile bakıma uygun tasarım değişimleri, üretime katkı sağlayarak makine kullanılabilirliğinin artmasına,
bakım maliyetinin azaltılmasına, iş gücünün azaltılmasına, parça ömrünün uzatılmasına, iş kazalarının
azaltılmasına, çalışan psikolojine önemli etkilerde bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Eş Zamanlı Mühendislik, Bakıma Uygun Tasarım (BUT), Bakım
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
CARALL KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ELYAF YÖNELİMİ VE DELME
PARAMETRELERİNİN DELAMİNASYONA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ergün EKİCİ, Ali Riza MOTORCU
Türkiye
Öz: Kompozit-metal yığınlarının delinmesi konusunda önemli miktarda araştırma yapılırken, havacılık
yapılarında kullanılan fiber metal laminatların (FML'ler) işlenebilirliği konusunda sınırlı çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada tek yönlü ve dokuma elyaf olmak üzere iki farklı yönelimli karbon takviyeli alüminyum
laminat (CARALL) kompozitin delinmesinde, işleme parametrelerinin delik giriş delaminasyon hasarı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Karbon elyaf takviyeli polimer kompozitlerin delinmesinde gelişmiş geometri özelliklerine sahip birçok özel matkap ucu önerilmiş olsa da, geleneksel standart matkaplar, delme
performansı, takım maliyeti ve ayrıca alternatif takım geometrilerinin getirdiği bazı sınırlamalar nedeniyle,
deneylerde 6 mm çapında 118° uç ve 30° helis açısına sahip kaplamasız karbür matkap tercih edilmiştir.
Kuru delme şartlarında gerçekleştirilen deneyler üç farklı (65, 78 ve 100 m/dak) kesme hızı ve (0.06, 0.078
ve 0.1 mm/dev) ilerleme miktarında gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonrasında delme parametreleri ve elyaf
yöneliminin delaminasyon hasarına etkilerinin belirlenmesi amacıyla %95 güven seviyesinde varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Tek yönlü elyaf kullanılarak üretilen CARALL-2’de delaminasyon hasarının
daha yüksek olduğu görülmüştür. İlerleme miktarının artışına paralel bir şekilde delaminasyonun arttığı,
kesme hızına bağlı belirgin ve lineer bir ilişki görülmemiştir. ANOVA sonuçlarına göre delmainasyon
hasarı üzerinde en etkili parametrenin % 35.47 katkı oranı ile elyaf yönelimi olmuştur. Elyaf yönelimini
%25.07 ve %22.27 katkı oranları ile sırasıyla ilerleme miktarı ve elyaf yönelimi-ilerleme etkileşimi takip
etmiştir. Kesme hızının %4.67 katkı oranı ile belirgin bir katkısı olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: CARALL, Delaminasyon Hasarı, Elyaf Yönelimi, Delik Delme
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SÖZEL ÖZET METİNLER
STUDY ON THE PERFORMANCE OF LOADED CONCRETE-FILLED STEEL TUBES (CFST)
ON ABAQUS
Esad HALVANİ, Mehmet Tolga GÖĞÜŞ
Turkey
Abstract: Several studies have shown that Concrete Filled Steel Tube (CFST) have better advantages than
that of regular reinforced concrete, as they are ideal for structural elements due to the lower risk of exposure
to high pressure stresses, as these columns have high resistance, and that granulation in addition to the
increased resistance of concrete. Due to its exposure to a three-axis stress condition due to the enclosing
effect provided by the steel section. Concrete Filled Steel Tubes (short tubes) with square sections subjected to an axial pressure load using the method element method terminated by Abaqus program, based on
nonlinear analysis considering the linearity of the material, in order to study the effect of using reinforcing
elements with different spacing and placement methods. On the axial performance of these columns to find
the spacing and shape of the optimal position of the stiffening elements and to determine the effect of using
plastic analysis on obtaining a greater bearing capacity for these columns by comparing the actual bearing
capacity of these columns. This study demonstrated the effectiveness of adding internal stiffeners in improving the deformation energy of concrete-filled steel tubes, as well as raising the axial bearing capacity
of these columns, and the results from computer modeling when compared with those in the reference
study showed a good convergence. It is means, computer models give acceptable results for their accuracy.
Keywords: Concrete Filled Steel Tubes, Finite Element Method, Concrete, Abaqus
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
COMPATIBILITY OF POLY (LACTIC ACID) / POLYCARBONATE BLEND BY USING
DIFFERENT CATALYSTS
Esra ZENGİN
Turkey
Abstract: Poly(lactic acid) (PLA) is a biodegradable polymer obtained from renewable sources such as
corn, sugar beet, sugar cane, potato. Due to being environmentally friendly, use in many areas has become
widespread. If compared to petroleum-based polymers, and other biodegradable polymers, PLA is preferred due to features such as high mechanical properties, transparency and gas permeability. Characteristic
specifications of PLA are provided to use in several areas such as biomedical applications, packaging industry, food industry. However, PLA limits usage area due to its low thermal resistance and toughness. To
improve these negative aspects of PLA, it is blended with polymers such a polycarbonate (PC). PC is a
polymer with impact resistance, toughness, and high thermal properties. Thus, the biodegradable properties
of PLA and the mechanical properties of PC can be combined in PLA/PC mixture. PLA/PC mix is used in
many places, such as laptops, mobile phones, auto parts. In this study, the aim is to improve the thermal
and mechanical properties of the mixture were examined by adding two different catalysts which are Cerium dioxide (CeO2) and titanium dioxide (TiO2). In this study, PLA/PC blend films were prepared with
the solution casting technique. The prepared blend film characterized by mechanical, thermal and structural
analysis. The interaction between PLA/PC blend was determined by FTIR analysis. As a result of the
mechanical tests; it was observed that the tensile strain values of the films improve slightly with the TiO2
catalyst, the tensile strength increased in blends films with CeO2 catalyst.
Keywords: Polylactic Acid (PLA), Polycarbonate(PC), Cerium Dioxide (CeO₂), Titanium Dioxide (TiO₂)
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TAM OTOMATİK KONTROLLÜ KENET BÜKÜM MAKİNESİ
Fatih AYDEMİR, Selçuk SAĞIR, Oktay ÇELENK, Feridun ŞERİFOĞLU, Hüseyin BÜLBÜL
Türkiye
Öz: Sac işleme makinelerinin kullanıldığı tüm sektörlerde, üreticilerin gelişen teknoloji ile sac malzeme
büküm konularında farklı ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Özel mimari metal şekillerin bükümleri, küçük kenar
bükümleri, dar bükümler, hassas radyüslü parça bükümleri, kısa etekli parça bükümleri gibi operasyonlarda
abkant presler yetersiz kalmakta veya bu gibi kompleks bükümler önemli zaman kayıplarına yol açmaktadır. Hızlı imalat ve yüksek hassasiyette tekrarlanabilirlik müşteri beklentileri arasında en üst sıralarda yer
almaktadır. Bu çalışmada 0,5-3 mm aralığındaki sac malzemelerin karmaşık ve detaylı bükümlerini, kenar
katlamalarını, sık kalıp değişimine ihtiyaç duymadan, abkant preslere göre daha hassas ve hızlı bir şekilde
yapabilen Tam Otomatik Kontrollü Kenet Büküm Makinesi tasarımı ve imalatı yapılmıştır. Yurt içinde ilk
kez üretilen bu ürün ile proses zamanları kısalmış, tekrarlanan büküm kalitesi artmış, hızlı, hassas ve birbirine yakın bükümler elde etmek mümkün hale gelmiştir. Gerçekleştirilen proje ile özellikle yurt içi firmaların benzer ürünleri yurt dışından ithal etme ihtiyacı ortadan kalkmış, yurt dışı muadillerine göre fiyat
avantajı ve servis olanakları ile ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağlanmıştır. Projede, operatör müdahalesi olmadan, ürünün ham malzeme halinden nihai ürün haline gelene kadar geçireceği tüm proseslerin
otomasyona uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. Tam Otomatik Kontrollü Kenet Büküm Makinesinde
yer alan otomasyonel ve robotik alt sistemler ile konvansiyonel büküm makinelerinin yapamayacağı şekilde karmaşık bükümler yüksek hassasiyette tekrarlanabilirlik ile gerçekleştirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kenet Büküm Makinesi, Otomatik Büküm, Hassasiyet, Tekrarlanabilirlik
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
TAGUCHI’S APPLICATION ON WEAR BEHAVIOR OF EPOXY REINFORCED WITH
CONTINUOUS BASALT FIBERS
Fatih ŞAHİN, Yusuf ŞAHİN, Senai YALÇINKAYA
Turkey
Abstract: Basalt fibers are inorganic natural, non-toxic, eco-friendly, lower cost and are easy for processing associated with higher modules/strength. In recent years, these reinforcements are extensively selected
for manufacturing of light, strong, and hybrid composite structures, leading to lower cost. In addition,
basalt fabrics have offered a balance property based on easy handling during production step of composites
and given a better performance when compared to other reinforcements such as glass, asbestos and aramid.
This paper describes the two-body tribological properties of epoxy resin reinforced with continuous basalt
fibers. These composites were manufactured through conventional open molding method. The tribological
properties of the composites were studied with Taguchi L27 array against SiC papers. Wear rate and analysis of variance were adopted to find out the effects of various factors including load, sliding distance and
hardness. The results indicated that the wear rate decreased with increasing load, speed, sliding distance
while increased with hardness of samples. It was revealed that the most dominant factor was found to be
hardness, whereas load, sliding distance, rotational speed were not significant. Further, the epoxy reinforced with 60 wt.% of basalt fabrics led to the better wear properties of structural parts, which was followed
by 40wt.% basalt fibers.
Keywords: Basalt, Hardness, Flexural and Impact Strength, Abrasive Wear, Load, Distance
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SÖZEL ÖZET METİNLER
YİYECEK-İÇECEK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETMEDE RİSK
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
Gizem GÜRLER, Gülin Feryal CAN
Türkiye
Öz: Risk değerlendirmesi, çalışma ortamlarındaki mevcut ve potansiyel tehlike kaynaklarının tanımlanması, bu tehlike kaynaklarına ilişkin risklerin belirlenerek değerlendirilmesi ve alınması gereken tedbirlerin planlanması faaliyetlerini kapsayan bir süreçtir. Bu sürecin, işçi sağlığı ve iş güvenliğini yakından ilgilendirdiği için bütün sektörlerde özenle yönetilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte nicel risk değerlendirme yöntemleri kullanarak risk büyüklüklerinin belirlenmesi de önlem önceliklerinin daha hassas bir
şekilde tanımlanması açısından önem taşımaktadır Literatür incelendiğinde, yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerdeki hizmet sunum süreci özelinde gerçekleştirilen risk değerlendirme çalışmalarının sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Bu kapsamda çalışmada, yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin yemekhane bölümündeki, iş kazası veya meslek hastalığına sebep olabilecek risk türlerinin, farklı risk faktörleri dikkate alınarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yemekhanede belirlenen
riskler, genel çalıma ortamına ait riskler ve mutfak bölümüne ait riskler olmak üzere üç ana kategoriye
ayrılmıştır. Söz konusu riskler, altı risk faktörü dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bu risk faktörleri, olasılık, şiddet, son bir yılda görülme sıklığı, etkilenen çalışan sayısı, kayıp iş günü sayısı, yaralanan işçi sayısı
olarak belirlenmiştir. Değerlendirmede, risk faktörlerinin önem ağırlıklarının hesaplanmasında Tercih Seçim İndeksi (Preference Selection Index-PSI), risk türlerinin önceliklendirilmesinde ise, Karmaşık Oransal
Değerlendirme (Complex Proportional Assessment-COPRAS) yöntemlerinden faydalanılmıştır. Çalışmanın, ÇKKV (Çok Kriterli Karar Verme) yöntemlerinin risk değerlendirmesinde kullanılması ve farklı risk
faktörleri dikkate alınarak risk türlerinin değerlendirilmesi açılarından literatüre ve uygulayıcılara katkı
sağlayabilecek özellikte olduğu değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yiyecek-İçecek Sektörü, Risk Değerlendirmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği, PSI, COPRAS
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THE ROLE OF POSITIONAL HETEREATOM EFFECT ON THE CHARGE TRANSPORT
PROPERTIES OF THE BISCHALCONE DERIVATIVES FOR THE OPTOELECTRONIC
DEVICES: REORGANIZATION ENERGY AND Π⋯Π STACKING TYPE ARE IN PLAY
Gül YAKALI, Abdullah BİÇER, Günseli Turgut CİN
Turkey
Abstract: Heteroatom incorporation at different positions of the molecule backbone is highly effective in
tuning the molecular structures and optoelectronic properties of conjugated organic molecules. Here, to
perform structure property relationship of the molecules on the optoelectronic device performance, the
geometric structures of notr, cation and anion state, bond length alternation values (BLA), reorganization
energy, frontier orbitals, iyonization potential and electronic affinity of (2E,6E)-2,6-bis(3-chlorobenzylidene)cyclohexanone molecule and its three derivatives were examined by using 3D single crystal geometri
through theoretical calculations. Moreover, to further understand the optoelectronic device performance of
the compounds, the π⋯π stacking types which are T, herringbone and antiparallel H type for the studied
molecules were determined because device performance strongly depends on the molecular geometry and
packing arrangements created with intermolecular π⋯π stacking and noncovalent interactions. According
to our combination of experimental and theoretical studies, heteroatom substitution of the molecule backbone was revealed to lower both the hole and electron injection barriers. In addition, nonsubstituted molecule is electron transport material (ETM) while its three derivatives are hole‐transport materials (HTM)
with the low electron and hole reorganization energies, respectively. The lower reorganization energy for
hole and electrons of the molecules revealed that these molecules might be good charge transport contenders in optoelectronic device and provide a new focus of the molecular design of p and n type bishalcone
organic electronic materials. The other theoretical results of this study and π⋯π stacking type of the molecules exactly support this result.
Keywords: Marcus Electron Theory, Density Functionality Theory, Reorganization Energy, π⋯π Stacking
Interactions, Charge Transfer Property, Optoelectronic Device
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SÖZEL ÖZET METİNLER
FOTOVOLTAİK HÜCRE TİPLERİ VE GELİŞİM SÜRECİ
Gülsüm KÜÇÜKBİNGÖL, Taylan GÜNEŞ, Ümit ÜNVER
Türkiye
Öz: 2050 yılı Avrupa Birliği hedefleri arasında sera gazı emisyonunu sıfıra düşürmek yer almaktadır.Bu
bağlamda Yenilenebilir enerjiye yönelim ülkelerin politikaları haline gelmiştir. Çünkü fosil kaynakların
kullanımıyla ortaya çıkan sera gazları yaşadığımız dünyaya zarar vermekle kalmayıp, canlı türlerinin bir
kısmının yok olmasına sebep olmaktadır. Yenilenebilir enerji kullanımı içinde güneş enerjisi büyük ölçüde
dikkat çekmektedir. Güneş enerjisi ısıtma, soğutma, sıcak su elde etme ve elektrik üretimi gibi birçok sistem de kullanılmaktadır. Yaşam kaynağı olan güneşten elektrik üretimi ise dikkat çekicidir. Güneş enerjisini kullanarak elektrik üreten fotovoltaik teknolojisi, küresel çapta son yıllarda en hızlı büyümeyi gösteren
yenilenebilir enerji çeşididir. (2018,IEA) Aynı zamanda artan enerji talebi ve azalan birincil enerji kaynağı
yenilenebilir enerjiyi gerekli kılmaktadır. Ülkelerin politikaları haline gelen yenilenebilir enerji kullanımı
içinde güneş enerjisi ve güneş enerjisini kullanarak elektrik üreten fotovoltaik teknolojisi büyük ölçüde
önem arzetmektedir. Bu çalışmada fotovoltaik hücre tipleri incelenmiş olup bu doğrultuda fotovoltaik
hücre teknolijilerinin günümüze kadar olan gelişimi anlatılmıştır. Amaç Fotovoltaik teknojisi hakkında
genel bilgi vermektir. Bu veriler ışığında fotovoltaik hücre teknolojisinin 1954 yılından 2020 yılına kadar
olan gelişimi ışığında fotovoltaik teknolojinin çok hızlı ilerlediği ve geliştiği ortaya çıkmaktadır. Labaratuvar ortamında test edilen hücre teknolojilerinin verimlilik değerleri, yıllar içinde artarak devam etmiştir.
Fotovoltaik teknolojiden elektrik üretim değerleri de son on yıl içerisinde çok yüksek artış göstermiştir.
Not: Bu çalışma ikinci sırada yer alan yazarın danışmanlığında Yalova Üniversitesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fen Bilimleri Enstitüsünde yapılan yayınlanacak yükseklisans tezinden üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi, Fotovoltaik Hücre, Fotovoltaik Hücre Teknolojileri
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YAPAY ZEKAYA DAYALI VE OTONOM ‘UZAK YOL YÜK GEMİLERİ’NİN HİZMETE
ALINMASI İÇİN TEKNOLOJİK, EKONOMİK VE HUKUKİ GEREKSİNİMLERİN ANALİZİ
Hakan YILDIRIM
Türkiye
Öz: Teknoloji firmaları uzun süredir otonom kara, deniz ve hava araçları geliştirdiklerini duyurmaktadır.
Otonom kara araçları ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Ancak deniz ve hava araçları ile ilgili gelişmeler
daha yavaştır ya da dışarıdan öyle görülmektedir. Otonom araç ifadesi ile otomatik araçlar aynı anlamda
kullanılmamaktadır. Otonom araçlar yapay zekanın getirdiği kabiliyetlerden yararlanmaktadır. Bu yolla
kural ve prosedürleri önceden tanımlanmış olan araçlar otomatik olarak adlandırılmaktadır. Otomatik araçlarda tanımlamaların dışına çıkma veya makine öğrenmesi gibi yollarla belirlenen kural ve prosedürleri
öğrenme söz konusu değildir. Oysa otonom araçların makine öğrenmesi gibi bir kabiliyete dayalı olarak
ortaya çıkan ve önceden tanımlanmamış durumlar karşısında karar verme gibi bir kabiliyeti vardır. Otonom
kara araçları uzun yıllardır araştırma ve geliştirme sürdürülmektedir. Buna rağmen sürücü desteği alınmaktadır. Ayrıca mevzuat yönünden problemler olduğu da bilinmektedir. Ancak bazı lokal uygulamalara izin
verilmiş ve henüz ticari hale gelmemiştir. Durum bu iken deniz araçlarının otonom hale getirilmesi de
mutlaka belirli bir süre gerektirecektir. Ancak bu süreyi anlamak için otonom deniz ulaşımı için hangi
teknolojik, ekonomik ve hukuki koşulların oluşması gerektiğinin araştırılması gerekmektedir. Bu yazıda
konu bu üç açıdan ele alınmıştır. Otonom ve otomatik sistemler aynı şey değildir. Otomatik sistemlerin bir
operatörü vardır ve önceden programlayarak veya belirli bir yanıtı veya sıralamayı gerçekleştiren tekrarlayan, kendi kendini düzenleyen süreçleri belirleyerek sistemi otomatikleştirir. Otomatikleştirilmiş sürece ne
zaman açılıp kapanacağını, nereye gitmesi beklendiğini ve tam olarak ne yapması gerektiğini programatik
ifadelerle kodlar. Bundan sonra hangi durum ortaya çıkarsa çıksın tanımlanmış sınırlarının dışında hiçbir
şey yapmaz ve yapamaz. Otomasyon süreci önceden belirlenmiş çevreler içinde kalırsa bu bir sorun da
teşkil etmez. Herhangi bir nedenden dolayı otomatikleştirilmiş işlem önceden ayarlanmış çevrelerin dışına
çıkarsa en bilinen tepki sistemin kendini kapatması ya da kilitlemesi olabilir. Otomatik sistemler genellikle
uygulamaya özel bir yazılımdır. Genellikle, başka bir donanımda veya uygulamada çalışması beklenemez.
Otonom cihazlarda ise Yapay Zekanın (AI-Artificial Intelligence) bir alt alanı olan makine öğrenmesi ile
önceden tanımlanmış konuların dışında olaylarla karşılaşması halinde kendi özgün kararını geliştirmesi
söz konusudur. Kara araçlarında bu teknolojinin geliştirilmesi için çok uzun yıllara dayalı çalışmalar yapılmıştır. Ancak yine de bazı temel teknolojilerin gelişmesi beklenmiştir. Bunlardan bazıları Küresel Konul
Sistemi (GPS- Global Position System), Kablosuz İletişim Teknolojileri, Görüntü İşleme ve Analiz Teknolojileri, İleri Sensörler ve tabi ki Yapay Zeka teknolojileridir. Bir bal peteği gibi gelişen bu teknolojiler
eksik parçaları bir bir tamamlamış ve kara araçlarının otonomi kazanması konusunda yardımcı olmuştur.
Ancak yine de gelişim sürecinde çoğu kez bir sürücünün araç içinde yer alıyor olması süreç yönetimini ve
Ar-Ge çalışmalarını kolaylaştırmıştır. Ayrıca bir sürücü desteği ile yapılan işler otonomi olarak görülmemekte ancak geçiş sürecinin bir parçası olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Otomatik Araçlar, Otonom Deniz Araçları, Yapay Zeka (YZ), Derin Öğrenme, Makine Öğrenmesi
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SÖZEL ÖZET METİNLER
YAPAY ZEKAYA DAYALI OTONOM UZAK MESAFE YOLCU UÇAKLARININ HİZMETE
ALINMASI İÇİN TEKNOLOJİK, EKONOMİK VE HUKUKİ GEREKSİNİMLERİN ANALİZİ
Hakan YILDIRIM
Türkiye
Öz: Teknoloji firmaları uzun süredir otonom kara, deniz ve hava araçları geliştirdiklerini duyurmaktadır.
Otonom kara araçları ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Ancak yolcu taşıyan hava araçları ile ilgili gelişmeler daha yavaştır ya da dışarıdan öyle görülmektedir. Uzaktan kumandalı hava araçları konusunda son
on yılda yaşananlar baş döndürücüdür ve büyük bir hızla devam etmektedir. Son birkaç yılda ise dronların
otonom özellikler kazandığı da görülmektedir. Bu araçların uzaktan kumanda ile yönetilmesi, otomatik ve
önceden yapılmış programlamalara göre otomatik olarak işletimi ile otonom ya da yarı otonom olması
farklı şeylerdir. Otonom araç ifadesi ile otomatik araçlar aynı anlamda kullanılmamaktadır. Otonom araçlar
yapay zekanın getirdiği kabiliyetlerden yararlanmaktadır. Bu yolla kural ve prosedürleri önceden tanımlanmış olan araçlar otomatik olarak adlandırılmaktadır. Otomatik araçlarda tanımlamaların dışına çıkma
veya makine öğrenmesi gibi yollarla belirlenen kural ve prosedürleri öğrenme söz konusu değildir. Oysa
otonom araçların makine öğrenmesi gibi bir kabiliyete dayalı olarak ortaya çıkan ve önceden tanımlanmamış durumlar karşısında karar verme gibi bir kabiliyeti vardır. Otonom hava araçlarının ilk örnekleri büyük
üretici firmalar tarafından geliştirilen hava-taksi projeleriyle ortaya çıkmıştır. İlk denemeleri başarıyla sonuçlanmıştır. Başarılarının en önemli sebepleri ise yapay zekanın yanı sıra pil, servo motor, navigasyon
teknolojilerinde yaşanan gelişmelerdir. (Rajendran & Shulman, 2020) Yolcu uçakları için olmasa bile dron
ve hava taksi gibi alanlarda yaşanan önemli gelişmelerin bir sebebi de hava araçlarının üç boyutlu hareket
kabiliyetidir. Buna, servo motorların ekstrem hareket kabiliyetleri de eklenirse mevcut başarının sırrı anlaşılabilir. Öz çekim için kullanılan dronlar tamamen yapay zekaya dayalı ve otonom bir hal almıştır. Havataksi projeleri için düzenleyici inisiyatiflere başlanmıştır bile. Ancak konu ülkeler(kıtalar) arası uçan yolcu
uçakları olduğunda hangi teknolojik, ekonomik ve hukuki koşulların oluşması gerektiğinin araştırılması
gerekmektedir. Bu yazıda uzun mesafe uçma kabiliyetine sahip yolcu uçaklarının kullanıma girmesi için
gerekli teknolojik, ekonomik ve hukuki süreçler incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Otomatik Araçlar, Otonom Hava Araçları, Yapay Zeka (YZ), Derin Öğrenme, Makine
Öğrenmesi
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ÇİZGE TEKNIKLERI ILE NESNELERIN İNTERNETI ORTAMLARI IÇIN SOSYAL MESAFE
TAKIP ÇÖZÜMÜ
Halil ARSLAN, Mesut AĞKUŞ, Mustafa Lemi ELYAKAN
Türkiye
Öz: COVID-19 pandemisi ile birlikte üzere son zamanlarda salgın hastalıklar dünya gündemini sıklıkla
meşgul etmeye başlamıştır. Bu gündem ile birlikte, COVID-19 hastalığının yanı sıra grip gibi insandan
insana bulaşan mevsimsel hastalıklarında sosyal mesafe bulaşıcılığın en aza indirilebileceği fark edilmiştir.
Bunun yanı sıra pozitif vakanın son zamanlarda kimler ile temas ettiğinin en hızlı şekilde bulunması
COVID-19 gibi ölümcül hastalıklar için yayılımın en aza indirilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Salgın
durumlarında yayılımın ise kapalı mekanlarda çok daha fazla olduğu bilinen bir gerçektir. Hayatımızın
büyük bir bölümünü geçirdiğimiz çalışma ortamları, bu gibi durumlarda en çok dikkat edilmesi gereken
bölgelerden biridir. Kurumların güvenilirliğini ve sağlığını korumak için ofis ortamlarında sosyal mesafenin takip edilebilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada personellerin kollarına takabileceği bir
beacon aracılığı ile sosyal mesafe ihlallerin takip edilebileceği bir sistem tasarlanması hedeflenmektedir.
Personellerin sosyal mesafe ihlalleri ağırlıklı bir çizge aracılığı ile tutulacaktır. Daha sonra bu bilgiler kullanılarak her personelin, her departmanın ve kurumun sosyal mesafe ihlal skorları hesaplanacaktır. Belirli
bir oranı gecen personel ya da departman bu hesaplama sayesinde kolaylıkla tespit edilebilmesi sağlanacaktır. Bunun yanı, pozitif bir vaka olması durumunda filyasyon işleminin de rahatlıkla yapılması sağlanacaktır. Kollarına takılacak olan beacon aygıtlarına takılacak ek bir donanım ile koldan çıkarılması durumunda sisteme uyarı gönderen bir sistem de tasarlanacak bu sayede sistemin güvenilirliği artırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çizge, Nesnelerin İnterneti, Sosyal Mesafe Takip, Filyasyon, Salgın Hastalık
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SÖZEL ÖZET METİNLER
DCP DENEY SONUÇLARINI KULLANARAK FARKLI CBR ARALIKLARI İÇİN
KORELASYON DENKLEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Halil İbrahim FEDAKAR
Türkiye
Öz: Yol tasarımlarında yaygın olarak kullanılan zeminlerin Kaliforniya taşıma oranı (CBR) değerleri dinamik konik penetrasyon (DCP) deneyleri ile arazide daha hızlı, ekonomik ve tahribatsız bir şekilde tahmin
edilebilmektedir. Bu bağlamda DCP deney sonuçlarını kullanarak zeminlerin CBR değerlerini tahmin eden
çok sayıda korelasyon denklemleri de geliştirilmiştir. Ancak zeminlerin CBR değerlerinin doğru bir şekilde
tahmin edilmesi yol uygulamalarında büyük bir öneme sahiptir. Bundan dolayı bu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri Federal Otoyol İdaresi (FHWA) tarafından yürütülen Uzun Dönem Yol Performansı
(LTPP) projesi kapsamında toplanan DCP ve CBR deney sonuçlarını kullanarak farklı CBR aralıkları için
korelasyon denklemleri geliştirilmiştir (log(CBR)=2.486-1.137 log(DCP) (2≤CBR≤50 ve 5711 veri) ve
log(CBR)=2.232-0.727 log(DCP) (51≤CBR≤100 ve 1816 veri)). Daha sonra bu korelasyon denklemlerinin
tahmin performansları da ortalama karekök karesel hata (RMSE), ortalama mutlak hata (MAE) ve determinasyon katsayısı (R2) kullanarak literatürde yaygın olarak kullanılan 11 farklı korelasyon denkleminin
tahmin sonuçları ile kıyaslanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre bu çalışma kapsamında geliştirilen korelasyon denklemleri ile literatürde mevcut olan korelasyon denklemlerine kıyasla daha gerçekçi CBR tahminleri yapılabilmektedir (RMSE=0.82, MAE=0.55 ve R2=0.997 (2≤CBR≤50) ve RMSE=4.11, MAE=3.22
ve R2=0.937 (51≤CBR≤100)). Büyük veri seti kullanılarak geliştirilen bu denklemlerin yol yapılarının ön
tasarımlarında daha gerçekçi ve ekonomik bir yol tasarımı için mühendisler tarafından tahmin araçları olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kaliforniya Taşıma Oranı, Dinamik Konik Penetrasyon, Uzun Dönem Yol Performansı Veri Seti

632

SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
FARKLI İŞLEM PARAMETRELERİNDE FDM YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN PLA VE ABS
MALZEMELERİN ÇEKME DAYANIMI ÖZELLİKLERİNE ISIL İŞLEMİN ETKİSİ
Hatice VAROL ÖZKAVAK, Selim BACAK
Türkiye
Öz: Sanayi sektöründe son yıllarda gelişen imalat teknolojileri arasında katmanlı şekilde üretim yapan
Eklemeli imalat (Eİ) ön planda tutulmaktadır. Eriyik yığma modelleme (FDM) yöntemi ucuzluğu ve kolay
uygulanabilirliği açısından yaygın kullanılan eklemeli imalat, bu yöntemlerden birisidir. FDM imalat yöntemi ile üretilen parçalar birçok endüstride (başlıca uzay ve havacılık, otomotiv, biyomedikal, savunma
sanayi, enerji sektörü gibi) yaygın kullanım alanına sahiptirler. Bu nedenle FDM teknolojisinin geliştirilmesi bu alandaki çalışmalara konu olmuştur. FDM teknolojisi ile üretilen parçaların mekanik özelliklerini
geliştirmek için FDM işlem parametrelerinin optimizasyonuna ve üretim sonrası ısıl işleme başvurulmaktadır. Isıl işlem, çalışmalara konu olan ve özellikle çekme dayanımı parametresinde denenmeye başlanmış
bir yöntem olarak literatürde yer almaktadır. Bu çalışmada %100 ve %20 doluluk oranına sahip olacak
şekilde üretimi yapılmış piyasada çok kullanılan iki adet malzeme seçilmiştir. PLA için 190°C ve 210°C,
ABS için 230°C ve 250°C yazma sıcaklıkları seçilen malzemelerden yapılmış numunelerin çekme dayanımlarına ısıl işlemin etkisi incelenmiştir. PLA ve ABS malzemeler için 100°C ve 130°C de bir saat ısıl
işlem uygulanmıştır. Çalışma sonunda her iki malzemenin üretim parametresi olan basım sıcaklık değerleri
artıkça çekme dayanımlarında artış olduğu gözlemlenmiştir. Isıl işlem uygulanan numuneler ile uygulanmayanlar kıyaslandığında; PLA malzemede ısıl işlem sonrası, her iki sıcaklık derecesinde çekme dayanımlarında düşüş olduğu gözlemlenirken, ABS malzemede artış gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: FDM, PLA, ABS, Isıl İşlem, Çekme Dayanımı

633

SÖZEL ÖZET METİNLER
THE DESIGN OF A NEW GEARBOX FOR ELEVATOR WINCHS
Huseyn MİRZAYEV, Ayaz ABDULLAYEV
Azerbaijan
Abstract: The new gearbox is very different from the traditional, classic gearboxes. Thus, taking into
account the disadvantages of the worm gear boxes, which traditionally used in elevator winches, a new
four-stage, two-flow reducer assembled from bevel and spur gears was designed. As a result of such a
design, the mechanism is loaded symmetrically. The bevel gear is a high speed stage, which receives the
movement from the electric motor and transmits it to the spur gears. The three-speed spur gear transmission
is designed in the form of a package-block. Because it is assembled on only two axles, the length dimensions of the reducer have been more than halved, and the two shaft and four rolling element bearings have
been reduced. Instead, 5 bushed sliding bearings were used, and the driven gears were made in the form of
a block with output shafts. Because the gears are not rigidly attached to the shafts, the shafts may not rotate.
Thus, the gears, which mounted on the sliding bearings, transmit the movement and torque by meshing to
each other. When rotated by any force, the rotational motion of the shafts is in the direction of the rotational
motion of the gears, which does not resist their movement, but rather pushes them. For this reason, the
large number of stages does not reduce the efficiency. The new design of the gearbox also includes a
springs inside. It is designed to move the bevel gears in turn. This ensures reversible operation of the
reducer without additional equipment.
Keywords: Elevator Winch, Package Reducer, Spur Gear Transmission, Bevel Gear Transmission, Electric
Motor, Sheave Overhung
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
INVESTIGATION OF THE CORROSION EFFECTS ON MARINE VEHICLES USING
COATING AND CATHODIC PROTECTION METHODS
Kamal Eddin ISMAEIL, Senai YALÇINKAYA
Turkey
Abstract: Corrosion is a problem experienced by all industries, it has become a problem that threatens our
practical lives and the environment we live in. Statistical studies show that industrialized countries calculate billions of dollars in financial losses due to corrosion. At least 10% of the metals extracted from underground are consumed each year to compensate for the loss caused by corrosion. Losses caused by corrosion are numerous, including human health, financial and economic losses, and directly affect the environment. Corrosion occurs due to chemical and electrochemical reactions. It revealed that corrosion often
leads to an unscheduled shutdown of production facilities, resulting in unexpected additional economic
costs. Major industries with high corrosion problems are the marine industries. Losses due to corrosion are
great in ship industries. This combination can provide very good protection over a long period of time. The
applied methods actually show that the corrosion protection applications on ships are still very insufficient.
The greatest corrosion damage to ships is usually seen in ship installations, decks, shafts, valves. There are
two basic methods of protection against corrosion. First, it is stopped by the reaction (coating) between the
metal surface and sea water. In the second method, application of cathodic protection method. In the study,
studies on preventing corrosion on ships commonly used in the maritime industry were examined. The
application and working principles of the coating methods used were explained. Coating methods and cathodic protection studies were compared. As a result of the studies, it was seen that the cathodic protection
created a more effective protection.
Keywords: Corrosion, Marine Vehicles, Cathodic Protection, Surface Coating
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SÖZEL ÖZET METİNLER
OSMANLI DEVLETİ BATILILAŞMA DÖNEMİNİN YOK OLAN MİRASI: BOMONTİ BİRA
FABRİKASI
Kemal Hakan TEKİN, Emine Ebrar BOSTANCI
Türkiye
Öz: İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Feriköy, Osmanlı Dönemi’nde ilk ve en büyük sanayi tesislerinin yer
aldığı bir bölge, aynı zamanda İstanbul’un en eski semtlerinden biriydi.1888 yılında sarayın buz müteahhidliğini yapan Adolf ve Walter Bomonti kardeşler, devlet yönetimine olan yakınlıklarının da yardımıyla
işlerini ilerletmek istediler. Buhar ile Müteharrik Birinci Arpa Suyu Fabrikası kurmak ve sanayi buzu imal
etmek için ruhsat aldılar. Böylece 1890 yılında Osmanlı’nın modern bira üretim teknolojisine sahip ilk bira
üretim tesisi olacak olan Bomonti Bira Fabrikası için hazırlıklar başladı. Bomonti Bira Fabrikası, adını
İstanbul'un en eski semtlerinden birine vermiş olup, Türkiye'de modern bira üretim tekniği ile imalata başlamış olan ilk bira üretim tesisidir. İsviçreli Bomonti kardeşler tarafından 1890 senesinde Feriköy'de kurulan fabrika, 1938 yılında Tekel'e geçmiştir. Tekel tarafından bira fabrikası olarak kullanılan bina, 1991'de
boşaltıldı ve Orta Avrupa mimarisini andıran güzel binası terk edildi. Uzun yıllar boyunca terk edilmiş
halde bırakılan Bomonti Bira Fabrikası bir süredir kapsamlı bir restorasyon içindeydi. Bomonti Bira Fabrikası ana binasına zaman içinde yeni üniteler eklenmiştir. Eklenen bu ünitelerle fabrika bugün 40 dönümlük bir arazi üzerinde yer almaktadır. Bu ünitelerden biri olan Bomonti Bira Bahçesi 1930’lu yıllarda İstanbulluların hizmetine açılmış, bu hizmeti 1950'li yıllara kadar sürdürmüştür. 1976 yılında 37 milyon litre
üretime ulaşmış fabrika, 1991 yılında üretim durdurulmuş ve boşaltılmıştır. 2010 yılında Efes Biracılık
A.Ş tarafından Bu sefer Bomonti ismiyle piyasaya sürülmüştür. Çalışmamızın amacı, 2015 yılından itibaren eğlence merkezi olarak kullanılmaktayken, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Bomonti Bira Fabrikası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ruhsatıyla 2020 de yıkılmıştır. Yerine mescid, yurt ve otoparklar yapılacağı bildirilen tarihi binanın tanıtılması ve Osmanlı Devletinin batılılaşma sürecindeki yeri üzerinde
durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Batılılaşma, Mimari, Tarih
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PRİZMATİK BASINÇLI KAP TASARIMI
Koray TORUN, Yaşar YENİSOY
Türkiye
Öz: Basınçlı kaplar yaygın olarak proses veya depolama tankları, eşanjör, filtre ve benzeri ürünler olarak
elektrik, nükleer, petrol sanayisi ve bir çok alanda kullanılmaktadır. Bu ürünlerin geneli ASME standartının
8. Bölümünün 1. Kısmına uygun tasarlanmaktadır. Ancak, geometri kaynaklı farklılıklardaki sınırlar bu
tarz ürünlerin silindirik geometriye sahip olmalarına sebebiyet vermektedir. Bu çalışmada prizmatik geometriye sahip olan basınçlı kap sonlu elemanlar yöntemi ile tasarlanmıştır. Standar ASME kodunda hesabı
mümkün olmayan prizmatik basınçlı kap, Sonlu elemanlar aracılığıyla tasarlanmıştır ve ASME tasarımına
uygun başka bir Basınçlı kaba entegre edilerek gerekli akkreditasyon sağlanmıştır. Tasarlanmış olan ürünün yük altında gerilim ve gerinim değerleri sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilmiştir ve fabrika Kabul
testleri esnasında hesaplanan değerler teyit edilmiştir. Dairesel olmayan basınçlı kabın yük altında davranışı ve tasarım optimizazyonu için Autodesk Inventor Nastran yazılımı kullanılmıştır. Bu çalışmanın özgün
olan diğer yanı ise seçilen malzemenin korozyon dayanımıdır. Malzeme özelliğinden kaynaklanan korozyon dayanımı ve özel olarak tasarlanmış olan kaynak bağlantıları, ürünün gerilimlere ve korozif akışkanlara karşı mükavemetini sağlamıştır. Bu yöntemle tasarlanan kap ile mevcut yöntemlerle yapılan basınçlı
kaplara göre çok daha az yer kaplayan, vana, dirsek, borular vs. gibi birçok bileşene olan ihtiyacı ortadan
kaldıran,bu bileşenleri üzerinde topladığı için müşterinin farklı firmalara olan bağımlılığını ortadan kaldırıp tek kaynaktan çözen, korozif akışkanlara karşı seçilecek olan malzeme özelliği sayesinde çok daha
dayanıklı ve uzun ömürlü ürünler üretilebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Prizmatik Basınçlı Kap, Sonlu Elemanlar Analizi, ASME
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YABANCI DİL ÖĞRETİMİ İÇİN MAKİNE ÖĞRENMESİ TABANLI
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ DİNLEME BECERİSİ UYGULAMASI
Kübra OKUMUŞ DAĞDELER, Halil ARSLAN, Merve KAVUKLU, Emre KUŞ
Türkiye
Öz: Bilindiği üzere, ülkemizde yabancı dil eğitimi, hem öğrenci hem de öğretmenleri zorlayan bir süreç
olma özelliğini hala korumaktadır. Yabancı dil eğitiminde yeni yöntem ve stratejiler baz alınarak müfredat
ve materyallerde yapılan güncellemeler de henüz isteneni verememiştir. Önceleri dilbilgisi ve kelime öğretimi temelli yabancı dil öğretiminden konuşma temelli bir öğretime geçilmek istense de farklı değişkenler
bunu zorlaştırmaktadır. Üretim seviyesinde olan konuşmayı akıcı ve doğru bir şekilde gerçekleştirmek için
öncelikle dilin kelime, telaffuz ve dilbilgisi gibi alt becerilerin eğitimine ihtiyaç vardır. Dinlediğini anlamadan konuşmanın gerçekleşmeyeceği açıktır. Bu nedenlerle, yabancı dil öğretiminin dört temel becerisinden olan dinleme becerisinin geliştirilmesinde iyileştirmeye gerek duyulmaktadır. Yabancı dilde dinleme yapılırken bireyin odağını tam olarak vermesi, içeriğin anlaşılması ve yabancı dil becerisinin gelişmesi için en önemli etkenlerden biridir. İçeriğin bireyin ilgisini çekecek konular arasından seçilmesinin,
bireyin odağını artıracağı düşünülmektedir. Bu çalışmada makine öğrenmesi yöntemleri ile bireyin ilgi
alanlar (spor, sağlık, teknoloji vs.) sıralayan bir sistem tasarlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda destek
vektör makinalar, k en yakın komşu, karar ağaçları, yapay sinir ağları ve lojistik regresyon algoritmaları
kullanılarak en iyi sonucu veren algoritma belirlenecektir. Analizler sonucunda en iyi başarı oranını veren
modelin, daha sonra kullanıcıların ilgi alanlarına uygun içerikler ve sorular sunan, İngilizce dinleme becerisini geliştirmeye yönelik web ve mobil uygulamalarda kullanılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Makine Öğrenmesi, Yabancı Dil Eğitimi, Dinleme Becerisi, İlgi Alanı Tahmini, Çoklu
Etiket Sınıflama, Yapay Zeka
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AUTONOMOUS ZERO NUMBERED FIXED-WING UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV)
MECHANICAL STRUCTURES AND CONFIGURATION ANALYSIS
M.Yiğit AKARSU, Senai YALÇINKAYA
Turkey
Abstract: Unmanned aerial vehicles occupy a very important place today. In the study, the application of
zero number fixed-wing unmanned aerial vehicles was made. The formation and configurations of the
mechanical properties of the structures such as wing, tail, body, and mission mechanism of the number
zero unmanned aerial vehicle are emphasized. While producing the zero number fixed-wing unmanned
aerial vehicle, a tapered wing configuration was used. At the same time, the tail structure convectional tail
was selected. These structures were preferred for the convenience of aerodynamics and stabilization. For
the wing-body combination, a wing that can be attached to the middle was chosen. During the elections,
the errors that may occur were minimized by selecting this structure in order to access the electronic structure and to correct the errors that may occur in the design. The hulls and mission mechanisms of the number
zero unmanned aerial vehicle were used according to their intended use. Materials that can be used in the
construction of mission mechanisms were mentioned and structures that could be useful in production and
low weight were selected. in this study, the use of 3D printers was deemed appropriate for the structure of
the task mechanism. EPP foam was deemed suitable for the construction of the unmanned aerial vehicle.
The differences between EPP foam and balsa wood were mentioned and the choice of raw material was
made according to these factors. As a result of the work, the most smooth aerodynamic and highly stabilized wing-tail configuration was obtained. The configurations of this tail-wing and wing's placement on the
body were listed in order of weight and importance, and a table was created in that way. In the study, a few
tasks that the number zero fixed-wing unmanned aerial vehicle can do was mentioned. The results of this
table created gave the configurations that we will use in our study. Results data were obtained by comparing
the obtained values.
Keywords: Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Fixed-Wing, Autonomous Zero Number, Mechanical Structures, Configuration Analysis
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HYDROPHOBICITY OF FABRICATED POLYDIMETHYLSILOXANE (PDMS)
MICROSTRUCTURES
May AKRAA, Hasan SADIKOĞLU, Muhammed Enes ORUÇ, Sevde ÖMEROĞLU
Turkey
Abstract: Superhydrophobic surfaces like a lotus leaf that can repel water due to their surface morphology
or chemical properties have a broad range of interest in science and practical applications. However, rapid
and cost-effective fabrication of the lotus leaf’s hierarchical micro/nanoscale structures can be challenging.
To this end, we have developed a facile soft lithography method of polydimethylsiloxane (PDMS) that has
beneficial features such as flexibility, inertness, and hydrophobicity to improve its surface water repellency. Herein, we present the fabrication of PDMS microstructure surfaces via the double casting method.
Steam annealing process was employed to produce PDMS master with microscale hole, and the replicas
with micropillars were fabricated via replica molding using the masters. We investigated the base silicone
elastomer and curing agent ratio for the master fabrication. The different ratio varies the pore diameter and
surface roughness of the master surface. We characterized the morphology via scanning electron microscopy (SEM) and anti-wetting behavior via contact angle measurement. SEM images of replicas show that
replica surfaces generated from steam annealed master mold with 20:1 ratio of base silicone elastomer and
curing agent show similar structures as the lotus leaf, which is frequently mentioned with its superhydrophobic behavior. Furthermore, its static contact angle value larger than 170º and sliding angle value less
than 2◦ show that micropillars had given the surface superhydrophobic feature, facilitating water rolling
off from the surface.
Keywords: Superhydrophobicity, Polydimethylsiloxane (PDMS), Soft Lithography, Contact Angle Measurement
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VEHICLE COMMUNICATION SYSTEMS METHODS AND APPLICATIONS
Mehmet MUSLU, Hasan SERDAR
Turkey
Abstract: The growing population and the resulting increase in traffic congestion are remarkable factors.
Considering the increasing traffic density, Intelligent Transportation Systems (AUS), developed to avoid
possible accidents and increase safe driving ability, gains importance every day. The purpose of smart
transportation systems can be defined as achieving high traffic safety, the efficiency of transportation and
travel comfort, and contributing to ecological protection through communication between roads and vehicles using the latest communication technologies. Communication technologies for vehicle-to-vehicle, communication for vehicle-to-infrastructure, and communication technologies for vehicle-to-everything aim to
include communication models that can be used by vehicles in various application contexts. The infrastructure that results is a temporary network whose nodes comprise not only instruments but also all mobile
devices with wireless modules. Communication between multiple connected devices is achieved through
the adoption of acceptable communication protocols. In this way, an elderly or disabled individual walking
on the road outside the vehicles will be able to benefit from the benefits of this system. In this study, we
talked about smart transportation systems, communication types between vehicles, methods, and standards
used to communicate with each other, when smart transportation systems started to be used in our country,
the development process, and which technologies and standards are currently used. The analysis written in
this study aims to analyze and evaluate the technologies, software, and communication protocols that are
most important to differentiate between potential road infrastructures to be used by vehicles.
Keywords: Communication of Vehicles, ITS, Vehicle-to-Vehicle Communication, Vehicle-to- Infrastructure Communication, Vehicle-to-Everything Communication
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SMART MATERIALS AND USAGES IN INDUSTRY
Mehmet MUSLU, Hasan SERDAR
Turkey
Abstract: Smart materials are the new material group used in technology. They are materials that respond
to physical stimuli by deformation, chemistry, or energy conversion. There is no academic and commercial
classification system in the field of smart materials yet. Smart materials can be divided into Piezoelectric
materials, shape memory alloys (SMA), magnetostrictive materials, and chromic materials. In our daily
life, we can use many smart materials. At home, at work, even while walking on the road. For example, it
can be used in the cars we drive, lighters, airplanes, watches, and even the clothes we wear. Apart from its
daily use, it is used in architectural and engineering fields. Smart materials, which have started to be used
in various fields such as space and aerospace engineering, automotive engineering, mechanical engineering, and civil engineering, will come to the fore in many areas in the future. In this paper, the usage areas
of smart materials in our daily life and industry are examined. These are: smart materials and their uses
were examined and collected in a single article. In the content of this study, basic information and important
features of smart materials are mentioned. In the last part of the study, the results of some studies on these
materials were given. As a result of the studies, it has been observed that smart materials are used in engineering, industry, architectural structures, and textiles. This article is hoped to help increase the use of
smart materials.
Keywords: Smart Materials, Shape Memory Alloys (SMA), Magnetostrictive Materials, Chromic Materials, Piezoelectric Materials
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
GERÇEK ZAMANLI GÖRÜNTÜ İŞLEME KULLANILARAK KARTEZYEN ROBOT İLE
FOTOLİTOGRAFİDE MASKE HİZALAMA
Mehmet ÖZEL, Hakan YILMAZ, Mustafa ANUTGAN
Türkiye
Öz: Düzlemsel bir tümleşik devre üretiminde yer alacak olan devre elemanları, metalik bağlantı hatları ve
pasifleştirme tabakaları üretim öncesinde yazılımsal olarak katmanlar halinde tasarlanmaktadır. Üretim
esnasında tüm katmanlara ait desenler fotolitografik süreçler yardımıyla kristal Silisyum alttaban üzerine
ayrı ayrı aktarılmaktadır. Üretilecek olan tümleşik devrenin çalışması için tüm katmanların birbirleriyle
tam uyumlu şekilde alttaban üzerine aktarımları sağlanmalıdır. Söz konusu katmanlardaki devre elemanları
çoğunlukla mikron-altı boyutlarda olduğundan katmanlar arasındaki kusursuz uyum ancak yüksek hassasiyete sahip maske hizalayıcılarla sağlanabilmektedir. Maske hizalama cihazında kullanılan mekanik sistemlerin (motor, rulman, dişli, mil, vs.) hassasiyetleri, UV ışığın şiddeti ve homojenliği ortaya çıkacak
ürünün kalitesini ve yeniden üretilebilirliğini direkt olarak etkilemektedir. Mekanik hassasiyet için dişli
millerin adım boşlukları ve diş adımlarının 1 mm seçilmesi ile yük üzerinde dayanımı yeterli olacağı gibi
1 turda alınacak mesafenin sınırlı kalması sağlanmaktadır. Dişli çarklara göre yön değişimlerinde oluşan
boşluğun daha az olması bakımından avantajlı olacağı düşünülen kayış kasnak sistemi tercih edildi. Kayış
kasnak sistemi ile dişli milin uç noktasına eklenecek 120 dişli kasnak ile hassasiyet 10 kat daha artırılmaktadır. Motor sürücü bu adımları darbe başına 1/256 parçaya bölen ve attığı bu adımları sistemin kütlesel
ağırlığının yüksek olduğu veya hızın ön planda olduğu eksenlerde sağladığı spreadcycle modunda daha
yüksek akım ile adım atlamadan sürmesini, stealtchop modunda ise daha sessiz ve yumuşak sürmesini
sağlamaktadır. Görüntü işleme yöntemleri uydu görüntüleri gibi makro görüntülerden mikroskobik görüntülerin analizine kadar birçok alanda etkin olarak kullanılmaktadır. Hizalamanın otonom olarak yapılabilmesi amacıyla kamera aracılığıyla alınan görüntüler gerçek zamanlı olarak analiz edilerek motorların istenen hareketi yapması için gerekli komutların oluşturulması sağlanmıştır. Alınan görüntü ikili(binary) görüntüye çevrilmekte, gerekli morfolojik aşamalardan sonra maske ve desenlenecek malzeme üzerindeki
işaretler tespit edilmektedir. Daha sonra bu işaretlerin çakıştırılması için gerekli yer değiştirme hesaplanarak motorlara gerekli komut gönderilmektedir. Bu işlem sürecine, hizalama tamamlanıncaya kadar tekrarlanarak devam edilmekte, hizalama sağlandığında motorlar kilitlenmekte ve UV ışık yardımıyla fotorezist
kaldırma yapılarak işlem tamamlanmaktadır. Not: Bu çalışma, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından FYL-2020-2291 proje numarası ile, Tübitak Bideb
2210-C Öncelikli Alanlara Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı Kapsamında 2019/2. Dönem
1649B021907446 başvuru numarası ile, Tübitak Bideb 2210-D Sanayiye Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans
Burs Programı Kapsamında 2020/2. Dönem 1649B022004981 başvuru numarası ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tümleşik Devre, Step Motorlar, Fotolitografi, Maske Hizalama, Görüntü İşleme, Otonom
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TRAKTÖR İMALATI YAPAN BİR FİRMADA TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN KEMIRA-M
YÖNTEMİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Melis TÜRKER, Gülin Feryal CAN
Türkiye
Öz: Ürün kalitesi; temin edilen hammadde, yarı mamul ve mamullerin kalitelerine bağlıdır. Bu kapsamda,
tedarikçi değerlendirmesinin yapılması ve en iyi tedarikçilerin belirlenmesi, üründe istenen kalite seviyesinin yakalanmasında oldukça etkilidir. Tedarikçi değerlendirmesi yapılırken, tedarikçi firmaların performansları belirli kriterler dikkate alınarak değerlendirilir. Değerlendirme süreci, temin edilen parçanın kritiklik derecesine ve olması beklenen özelliklerine göre şekillenir. Temin edilen parçanın kalitesi, üretim
hattına girmeden, üretim hattında ve bitmiş üründe olacak şekilde üç farklı noktada kontrol edilir. Parça
kalitesinin değerlendirilmesinde farklı noktalarda dikkate alınan farklı kriterler, tedarikçinin değerlendirmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, tedarikçi değerlendirmesi birden fazla ölçütü bünyesinde
barındıran, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yapısına sahip bir süreçtir. ÇKKV, farklı alternatiflerin,
birbiriyle ilişkili veya ilişkili olmayan birden fazla kritere göre değerlendirilmesine imkân sağlayarak, en
iyi alternatifin seçilmesi ile sonuçlanır. Literatür araştırmaları incelendiğinde, tedarikçi değerlendirmeyi
konu alan birçok çalışmada farklı ÇKKV yöntemlerinden faydalanıldığı görülmektedir. Tez çalışmasında
ise, yeni nesil ÇKKV yöntemlerinden biri olan, Modified Kemeny Median Indicator Ranks Accordance
(KEMIRA-M) yöntemi kullanılarak, traktör imalatı yapan bir fabrikada tedarikçi değerlendirme çalışması
gerçekleştirilmiştir. Yapılan literatür araştırmasında, daha önce KEMIRA-M yönteminin tedarikçi değerlendirmesi amacıyla kullanılmadığı belirlenmiştir. Tez çalışmasında, KEMIRA-M yönteminin tercih edilmesinin birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerden ilki, KEMIRA-M‘in hem nicel hem nitel kriterleri
dikkate alabilmesi ve bu özelliğinin, tedarikçi değerlendirmesi için daha detaylı bir analiz imkânı sağlamasıdır. Bir diğeri, KEMIRA-M’de kriter sayısı açısından herhangi bir sınırlama olmamasıdır. Buna göre,
tedarikçi değerlendirmesi kapsamında, çok sayıda ölçüt analize katılabilmektedir. Ayrıca, KEMIRA-M,
kriterlerin nicel ve nitel değerleriyle çalışırken aynı zamanda, karar vericilerin de kriter önceliklerini dikkate almaktadır. Özetle, KEMIRA-M ile hem objektif hem sübjektif değerlendirmeler bir arada yapılarak,
en iyi tedarikçi belirlenebilmektedir. Tez çalışmasında, KEMIRA-M yönteminin tedarikçi seçiminde kullanılması dışında, farklı tedarikçi değerlendirme kriterlerinin de analizde yer alması, çalışmanın yarattığı
farklılıklardan bir diğeridir. Buna göre, gerçekleştirilen tez çalışmasının tedarikçi değerlendirme literatürüne hem yöntemsel olarak hem de dikkate alınan kriterler açısından katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kalite, Tedarikçi, Çok Kriterli Karar Verme, KEMIRA-M
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SICAK PRES İLE ÜRETİM YAPILAN KALIPLARDA HURDA TAHLİYESİNİN
MEKATRONİK KONTROL YÖNTEMİ İLE YAPILMASI
Muhammed Emre KAYMAK, İsmail TEMİZ
Türkiye
Öz: Yüksek dayanımlı çeliklerin üretilebilmesi için kullanılan yöntemlerin başında “Sıcak Şekillendirme
Yöntemi” teknolojisi gelmektedir. Sıcak şekillendirme pres hattında her parçaya ait özel kalıplar kullanılmaktadır. Malzeme, fırında östenitleşme sıcaklığına kadar ısındıktan sonra kalıp içinde preslenmektedir.
Toyotetsu firmasının geliştirmiş olduğu sıcak pres hatlarında, presleme esnasında parça şekline göre form
verme, kesme-delme ve su verme operasyonları gerçekleşmektedir. Delme prosesi sonucu oluşan hurda
parçacıkları, kalıp içerisindeki hurda tavalarına düşmektedir. Düşen hurdaların birikmiş olduğu hurda tavaları ise belirli aralıklarla operatörler tarafından boşaltılmaktadır. Bu işlem esnasında çalışan sistem durdurulmaktadır. Bu duruşlar nedeniyle sistemde sürekli duruşlar yaşanmaktadır. Mevcut kalıp yapılarının
incelenmesi ve teknik imkânların değerlendirilmesi ardından, duruş olmadan kalıp içerisindeki hurda parçacıklarının otomatik hurda tahliye sistemi ile uzaklaştırılabilmesi gerçekleştirilmiştir. Hurdaların kalıp
içinden çekebilmek adına vakum yöntemi düşünülmüştür. Vakum ile çekme işlemi için vakum gücü hesabı
ve sistem analizleri yapılmıştır. Vakumun hava akışı oluşturmasıyla negatif basınç oluşturması ve hurda
parçacıkları için yapılan kanal ve tesisat işlemleri ile birlikte havanın akış gücü parçacıkları çekmede kullanılmıştır. Aynı zamanda üretim sisteminde kalıplar sürekli olarak değiştiğinden, vakum yöntemi kullanabilmek adına pres makinesi ile kalıp arasında oto-kaplin mekanizması tasarımı, imalatları ve kurulumu
yapılmıştır. Hurda tahliyesi sisteminde kalıp içlerinde hurdaların birikmesi sonucu oluşabilecek tıkanıklığı
görebilmek adına çeşitli sensörler ve sistemler düşünülmüştür. Bu sistemleri hatta bulunan makineye entegre ederek akışın basınç, debi ve makinenin akım değerlerine göre sistemi kontrol edebilmek adına PLC
yazılımı gerçekleştirilerek akıllı bir sistem oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu sistemde her kalıptan baskı esnasında ve baskı önceside veriler alınmaya çalışılmış ve her kalıp için ayrı veri tabanı oluşturulmuştur. Bu
verilerin analiz edilmesi ve en iyi durum ortaya çıkartılarak data olarak kaydedilmiştir. Her kalıp otomatik
olarak değiştiğinde çalışma mekanizmasındaki veri kendini değiştirip algılama sistemi hazır halde olması
sağlanmıştır. Son yıllarda, otomotiv sektöründeki emisyon salınımının azaltılması faaliyetleri kapsamında
üzerine en çok çalışılan konulardan biri araç ağırlıklarının azaltılmasıdır. Sıcak şekillendirme sonrasında
kesme/delme işlemlerinde tercihen lazer kesim teknolojisi kullanılmaktadır. Oldukça yüksek maliyetli olan
sıcak pres teknolojisinin etkin kullanımı ve lazer kesimde delinecek bazı deliklerin kalıp içinde yapılması
için hurda tahliye yöntemi büyük önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sıcak Şekillendirme Teknolojisi, Vakum Yöntemi, Otomatik Kaplin Mekanizması,
Veri Toplama-Analiz
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AYLAK ZAMANSIZ AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNE BİR YAKLAŞIM
Muhammed PARLAK, Ali FUAT GÜNERİ
Türkiye
Öz: Aylak zamansız akış tipi çizelgeleme problemleri, imalat sanayi alanındaki yaygın uygulaması ve gerekliliği nedeniyle büyük ilgi gören bir konudur. Günümüz küreselleşen dünyada teknoloji gelişmeler ve
artan rekabetçi ortam işletmelerin faaliyetlerinde en uygun kaynak kullanım miktarı ve en uygun maliyetle
gerçekleştirmelerine odaklanmaları gerekmektedir. Bu odaklanma durumu üretim ortamında da işlerin çizelgelenmesinde de aynı hassasiyetin uygulanmasını gerektirmiştir. Bazen teknik (üretim koşulları, kesintisiz operasyon gerekliliği vb.) ve ekonomik koşullardan dolayı işletmeler, makinelerde kesintisiz bir şekilde işlem gören işlerin arasında bir boş zamanın olmasını istemezler ve makinelerin çalışmaya başladıktan sona aralıksız faaliyet göstermesini isterler. Bu çalışmada belirtilen duruma uygun bekleme zamansız
permütasyon tipi akış tipi çizelgeleme probleminde tamamlanma zamanının minimize etmek için geliştirilen ve önerilen bir metasezgisel algoritma modeli ele alınmıştır. Başlangıçta çözüm kalitesini artırmak
amacıyla NEH algoritmasını temel edinen geliştirilmiş bir yapıya dayanan bir yöntemle başlangıç popülasyonu oluşturulmuştur. Daha sonraki aşamada geliştirilen yarasa algoritmasında çeşitli komşuluk arama
yöntemleri kullanılarak çözüm geliştirilmeye çalışılmıştır. En son aşamada performansı daha da iyileştirmek için bazı arama yöntemleri uygulanmıştır. Geliştirilen yöntemin performansı için MATLAB kullanılarak literatürdeki bilindik test problemlerinden olan Taillard seti kullanıp uygunluğu ve verimliliği araştırılmıştır. Yapılan uygulama neticesinde önerilen kesikli metasezgisel algoritmanın aylak zamanlı akış tipi
çizelgeleme problemleri için etkili bir şekilde başarılı sonuçlar aldığı gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aylak Zamansız, Akış Tipi Çizelgeleme, Tamamlanma Zamanı
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ELECTROCHEMICAL, ENERGY AND EXERGY-BASED PERFORMANCE ASSESSMENT
OF A REVERSIBLE SOLID OXIDE CELL STACK
Muiz Adekunle AGBAJE, Ali Volkan AKKAYA
Turkey
Abstract: The switch to a completely renewable energy ecosystem is not complete without an intermediary
between the energy generation and energy consumption side of the ecosystem. Electrochemical energy
conversion devices such as fuel cells and electrolysis cells are a good candidate for this purpose A reversible solid oxide cell (ReSOC) is a high-temperature electrochemical cell that can store and generate electricity through the chemical conversion of gases such as steam, hydrogen, methane, carbon monoxide, carbon dioxide, syngas, or a combination of any of these gases. In this study, a reversible solid oxide cell stack
was modeled through electrochemical and thermodynamic perspectives. The function of the stack model
is to represent the performance of a ReSOC stack within a system. This performance includes re-actant and
product gas stream properties, voltage, generated or consumed power, efficiencies (energy, exergy, and
roundtrip), exergy destruction rate, etc. In this context, the electrochemical relations are used to model the
cell performance (voltage-current density curve) in both the fuel cell and electrolysis mode of operation
and the obtained performance curves are validated with experimental data in the literature. The first and
second law of thermodynamics is applied to predict and characterize the energetic and exergetic performance of the stack. The variation of the energy and exergy-based performance metrics are investigated
through important parameters such as operating temperature, pressure, current density, fuel utilization, and
fuel flow rate in both the fuel cell and electrolysis mode of operation.
Keywords: ReSOC, Modeling, Exergy, Performance Analysis
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SÖZEL ÖZET METİNLER
PRODUCTION OF THE POLYMER COMPOSITES WITH MDI FROM SOME INDUSTRIAL
WASTES
Mustafa BAYRAM, Zehra Gülten YALÇIN, Mustafa DAĞ, Ercan AYDOĞMUŞ
Turkey
Abstract: Nowadays, alternative studies are becoming widespread to meet the raw material needs. Economical polymer raw materials are produced by using domestic, renewable resources and wastes. In this
study, polymer composites were produced by mixing commercially supplied polyol and 4,4’-methylenediphenyl diisocyanate (MDI) in certain proportions with industrial factory wastes. The fillers were obtained
by evaluating the salt factory wastes in Çankırı and boron factory wastes supplied in Eskişehir. The chemical and physical properties of composite materials were examined and characterization processes were
conducted. Changes in the polymer matrix structure were compared by using different proportions of colemanite, ulexite and tincal ore from boron factory wastes by mass. In addition, the effects of clay and salt
factory wastes on the thermal and mechanical properties of the produced composite were also investigated.
According to the results, the use of high rates of fillers increased the density and thermal conductivity
coefficient of the composites. Although it weakened its mechanical strength and elasticity properties, it
improved the non-flammability of the polymer composites. Generally, the use of industrial factory wastes
at 5% or less by mass did not negatively affect the crosslink structure, porosity, mechanical and thermal
properties of polymer composites. However, when more than 10% filler is used, it has been observed that
closed pore structures increase. The individual effects of the additives on the composite can also improve
some desired properties depending on the intended use.
Keywords: Industrial Factory Wastes, Polymer Composites, Characterization
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
TEK ÇIKIŞLI FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI
Mücahit ÖZEN, Uğur ARİFOĞLU
Türkiye
Öz: Uygulamada doğrusal ve anahtarlamalı güç kaynakları belirli noktalarda farklı özelliklere sahiptirler.
Uygun güç kaynağının tercih edilmesini belirleyen en önemli etken gereksinimlerdir. Anahtarlamalı güç
kaynakları yüksek frekans ile çalıştıkları için kullanılan bütün elemanlar doğrusal güç kaynaklarına göre
daha küçük yapıdadır. Anahtarlamalı güç kaynaklarındaki ağırlık ve boyut doğrusal güç kaynaklarına göre
daha düşüktür. Verim, güç yoğunluğu ve boyut açısından bakıldığında anahtarlamalı güç kaynakları doğrusal güç kaynaklarına göre daha çok tercih edilmektedir. Günümüzde anahtarlamalı güç kaynakları yüksek
verim, hızlı geçiş cevabı, yüksek güç yoğunluğu ve güvenilirliğinden dolayı endüstride tercih edilmektedir.
Literatür araştırması yapıldığında birçok anahtarlamalı güç kaynağı topolojisine rastlanacaktır. Flyback
dönüştürücü devre üzerindeki eleman azlığı ve ekonomik nedenlerden dolayı düşük gerilim ve orta seviyeli
güç uygulamalarında diğer izoleli dönüştürücülere göre tercih edilmektedir. Flyback dönüştürücüde metal
oksit yarı iletkenli alan etkili transistör (MOSFET) kesime girdiği zaman kaçak endüktanstan dolayı MOSFET üzerinde gerilim darbesi oluşur. Bu gerilim darbesi önlenmezse MOSFET’e zarar verir. Bu zararı
önlemek için gerilim darbesine dayanıklı MOSFET seçilmelidir fakat bu da maliyeti artırır. Maliyet artışını
engellemek için flyback dönüştürücüye eklenecek koruma devresi yardımı ile daha düşük gerilime dayanabilen MOSFET kullanılabilir. Bu sayede flyback dönüştürücünün daha düşük maliyetli olması sağlanır.
Bu çalışmada 40W’a kadar güç verebilen verimi %75’in üzerinde olan bir flyback dönüştürücü tasarımı
yapılmıştır. Tasarım başlangıcında flyback dönüştürücüsünün çalışma prensibi, çalışma durumları ve koruma devresi incelenmiştir. İnceleme sonucunda uygulama devresi için gerekli olan parametreler hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler doğrultusunda uygulama devresi tasarlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Flyback Dönüştürücü, Anahtarlamalı Güç Kaynağı, Koruma Devresi
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SÖZEL ÖZET METİNLER
SOLVENT BAZLI KAPLAMALARDA KOBALT İÇERMEYEN KURUTUCULARIN
KAPLAMA ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Mümine YILDIR,Erdem AKYÜZ
Türkiye
Öz: Bir yüzeyi korumak ve/veya estetik etki yaratmak için üretilen boyalar; bağlayıcı, pigment, katkı,
dolgu gibi hammaddeler içeren kaplama malzemeleridir. Boyalarda kuruma fiziksel ve kimyasal olmak
üzere iki yöntemle gerçekleşir. Fiziksel kurumada boya içindeki çözücü buharlaşarak yüzeyde film oluşturur. Alkid bağlayıcılar boyalarda yaygın olarak kullanılan polimerik malzemelerdir ve bu boyalarda kuruma kimyasal yöntemle(otooksidasyon) gerçekleşir. Bir yağın-yağ asidinin kendiliğinden havanın oksijenle reaksiyona girmesine otooksidasyon denmektedir [1-2]. Alkid bazlı boyalarda kullanılan önemli katkı
maddelerinden bir tanesi de kurutuculardır. Alkid boyalara Co, Mn, Zr gibi katalizörler otooksidasyon
hızını artırmak için katılarak, kuruma süresi kısaltılır [1]. Günümüzde, alkidin oksidatif kurutulması için
boyalarda kullanılan kobalt karboksilatlar (örn. kobalt (II) 2-etilhekzanoat) ticari olarak temin edilebilen
ve çok etkili katalizörlerdir [3]. Kobalt içerikli kurutucular hızlı kuruma ve film sertliği sağladıkları için
tercih edilmektedir. Ancak, kanserojen etkilerinden şüphelenildiği için daha çevre dostu kurutucularla değiştirilmesine çalışılmaktadır [3]. Bu çalışmada, solvent bazlı ürünlerde kobaltın zararlı etkilerinden kurtulmak için alternatif bir kurutucu seçilerek kaplama üretilmiş ve kobalt bazlı kurutucu içeren kontrol numunesi ile karşılaştırma yapılmıştır. Her metalin farklı bir aktivasyon enerjisi vardır ve kobaltın yerini
alabilecek kurutucular yine geçiş metali grubundan Fe ya da Mn olacaktır. Ancak, hava kurumalı sistemlerde iyi bir yüzey kurutucu olarak çalışmamaktadırlar. Bu sebeple, farklı amin grupları içeren ligandlar ile
enerji seviyeleri değiştirilerek ihtiyaç duyulan aktivasyon enerjisine yaklaşmaları sağlanmaktadır. Yapılan
çalışmada Kobalt içeren ve içermeyen iki farklı kurutucu kullanılarak solvent bazlı boya reçetesi hazırlanmış, kuruma, sertlik ve sararma performansları incelenmiştir. Referans kurutucu içeren ürünlerin performansının alternatif kurutucu kullanılan ürünlerin performansının daha iyi olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Alkid Bağlayıcı, Otooksidasyon, Kurutucular, Kobalt
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED DOWNSCALING PRECIPITATION AND
TEMPERATURE VIA GENERAL CIRCULATION MODELS (GCMS)
Nardin Jabbarian PAKNEZHAD
Iran
Abstract: In this study, the precipitation and temperature of Tabriz and Ardabil stations in North west of
IRAN were downscaled in monthly scale via the artificial neural network (ANN) and adaptive Nero fuzzy
inference system (ANFIS). The time periods from 1950 to 2005 and 1977 to 2005 were considered for
downscaling the general circulation models (GCMs) respectively for Tabriz and Ardabil stations parameters. The parameters from four grid points around each station were considered as inputs of downscaling.
Since there are various parameters, which can be selected as inputs of modeling, nonlinear mutual information (MI) was used to select dominant inputs. The geopotential height, northward near-surface wind,
relative humidity, specific humidity and air temperature were among dominant selected inputs. The performance of modeling was assessed via Root Mean Square Error (RMSE) and Determination Coefficient
(DC). The comparison of the obtained results indicated that downscaling temperature led to more accurate
results than precipitation, since its more linear behavior. Downscaling GCMs via ANN led to more DC
than that for ANFIS. Moreover, it was concluded that Can-ESM2 could be a proper GCM for downscaling
precipitation in Tabriz station but ACESS-1 led to more accurate results in downscaling Ardabil station
parameters. The investigation of the results indicated that different GCMs may have various performance
in different stations.
Keywords: Climate Change, General Circulation Models, ANN, ANFIS
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SÖZEL ÖZET METİNLER
NONCONFORMING MATERIAL FLOW ANALYSIS VIA VALUE STREAM MAPPING: A
CASE STUDY IN AUTOMOTIVE INDUSTRY
Nilay Giray BİROL, Latif SALUM
Turkey
Abstract: In a competitive world, companies face efficiency requirements in their operations and are forced to cost reduction. Customers require improvement in production lead times, costs, and service levels
and companies need to meet customer requirements to survive. Nowadays, organizations can maintain their
competitive approach with the evolution from a product-oriented vision to a customer-oriented vision. Lean
manufacturing, which has become the main approach in organizations, is also one of the key tools of the
automotive industry. As a result, companies began making a tremendous effort to increase their efficiency.
Though, lean manufacturing principles have been conducted in order to reduce the production lead times,
costs and to improve service levels. There are several lean techniques, which allow lean production and
eliminate waste to meet customer needs as and when requested. One of the most useful and visual techniques is the value stream mapping (VSM), which defines all value-added and non-value-added process
activities in the system in terms of time, cost, and labor. In this study, the VSM technique is used in a
company that is a supplier of original equipment manufacturer in the automotive sector, together with many
lean manufacturing philosophy methods to create an efficient production system. The aim of this study is
cycle time reduction, inventory reduction, and internal logistics time reduction, as well as eliminating
mixes of similar materials and most importantly reducing scrap cost by analyzing nonconforming material
flow. The current state value stream map of an automotive oil pump company is drawn and the improvement actions are discussed with the management team. Technique for Order Preference by Similarity to
Ideal Solution (TOPSIS) approach is suggested and the proposed approach is performed to decide the order
of corrective actions. The corrective actions are performed using lean manufacturing system techniques
such as kaizen, 5S. Consequently, the future state value stream map was revealed.
Keywords: Value Stream Mapping, Lean Manufacturing, Kaizen, Automotive, TOPSIS
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
MAKİNE ÖĞRENMESİ KULLANILARAK ENDÜSTRİYEL ISIL İŞLEM FIRININDA
KESTİRİMCİ BAKIM CALIŞMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Oğuzhan KIZILTAN, Ahmet ERDİL
Türkiye
Öz: Kestirimci bakım sistemleri, makine veya ekipmanlardan alınan çeşitli veriler sayesinde oluşabilecek
arızaların ne zaman gerçekleşeceğini tahmin edip önceden haber verebilen sistemlerdir. Bileşenlerin arızalanmadan önce mevcut durumlarının izlenmesi ve ardından verilerinin analitik yöntemlerle analiz edilmesi
sayesinde yaşam ömürlerinin öngörülebilmesi ve arıza çıkarma ihtimallerinin değerlendirilmesi sağlanır.
Kestirimci bakım beklenmeyen arızaları önleyerek, ürün kalitesini garantiler ve tam zamanında bakım yapmamızı sağlar. Böylece, ekipman duruşlarını en aza indirger ve beklenmeyen arızaları önler. Bu sayede
üretim verimliliğin arttırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülebilmesi mümkün hale gelir. Günümüzde
hayatımıza girmiş olan Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Makine Öğrenmesi (ML) sayesinde kestirimci bakım alanında çok büyük gelişmeler görülmeye başlanmıştır. Modern üretim sistemlerinin küreselleşmesi nedeniyle rekabette büyük bir artış oluşmaya başlamış ve bu yaşanan rekabet artışı nedeniyle
sistematik olarak veri toplamak, depolamak ve bu veriyi analiz ederek anlamlandırmak büyük bir önem
kazanmıştır. Toplanan büyük verilerin analitik ve yazılımsal olarak çeşitli algoritmalar ile değerlendirilmesi sayesinde kestirimci bakım ile artık yaşanan sorun ve arızalar, makine öğrenmesi gibi yeni teknolojik
imkanlar doğrultusunda farklı bakış açıları ile çok daha etkin bir şekilde tespit edilebilir hale gelmiştir. Bu
çalışmada otomotiv endüstrisinde kullanılan ısıl işlem fırını için arıza öncesi problemin kaynağını tespit
etmeye çalışan ve arıza oluşmadan önce bilgi verebilen bir kestirimci bakım çalışması yapılacaktır. Endüstriyel ısıl işlem fırını üzerinde bulunan 400 ü aşkın sensör her saniye kayıt altına alınarak yorumlanmaya
başlamış ve prosesteki olması gereken standart değerlerin belirlenmesi sağlanmıştır. Sistemde standart dışı
bir durum oluştuğunda ya da geçmişteki veriler ile uyumsuz bir veri geldiğinde makine öğrenmesi algoritmaları sayesinde ilgili problem tespit edilmesi sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Makine Öğrenmesi, Kestirimci Bakım, Önleyici Bakım
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SÖZEL ÖZET METİNLER
MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ İLE İDEOLOJİ TESPİTİ
Oktay ÖZTÜRK, Alper ÖZCAN
Türkiye
Öz: Bir kişinin politik görüşü kullandığı sözcüklerden ve kurduğu cümlelerden anlaşılabilmektedir. İdeoloji tespiti uzun zamandır çalışılan zorlu ancak önemli bir problem olmuştur. Politikacılar gibi belirli gruplar ve kuruluşlar akıllıca veya ileriye dönük kararlar almak için kişilerin siyasi görüşlerine göre hareket
etmektedir. Daha önceki günlerde halkın fikirlerini toplamak için yoğun anket çalışmalarına ihtiyaç duyulmuş olup, vatandaşların siyasi eğilimlerini analiz etmek oldukça zahmeti ve zor bir süreç olmuştur. Örneğin, insanların anketlere katılım sağlarken anonim olmadıklarında sorulan sorulara verilen cevapların taraflı veya çekimser olduğu görülmüştür. Bu sebeple klasik anket yöntemlerinin sonuçları tartışmaya açıktır.
Günümüzde sosyal medyadaki çok sayıda kullanıcının metinleri erişilebilir veri kaynakları haline gelmiş
olup, politik araştırmalarda yoğun şekilde kullanılmaktadır. Twitter gibi sosyal medya platformlarında kişiler kendi politik görüşlerini paylaştıkları yorumlar ile yansıtmaktadır. Duygu analizini başarılı bir şekilde
modelleyen son çalışmalardan ilham alarak, bir cümle ile ortaya çıkan politik görüşü belirlemek için Ideological Books Corpus (IBC) adlı veri kümesi üzerinde doğal dil işleme yöntemlerini kullanarak gereksiz
kelimeler, noktalama işaretleri silinip Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT),
Long Short Term Memory (LSTM), Support Vector Machine (Destek Vektör Makineleri), Decision Trees
(Karar Ağaçları) ve Naive Bayes Classifier yöntemlerini uyguluyoruz. Sonuç olarak, BERT yönteminin
kullanmış olduğumuz diğer yaklaşımlardan F1-skoru performans metriği bağlamında daha üstün performans verdiği gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İdeoloji Tespiti, BERT, Doğal Dil İşleme, Makine Öğrenmesi
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FARKLI SERTLİKTEKİ DOĞAL KAUÇUK FORMÜLLERİ İÇİN ISIL GENLEŞME
KATSAYILARININ DENEYSEL ÖLÇÜM İLE HESAPLANMASI VE SONLU ELEMANLAR
ANALİZİNDE TEYİT EDİLMESİ
Onat TOKAY, Serkan GÖMEÇ, Doğan PENEKLİ
Türkiye
Öz: Malzemeler sıcaklık değişimine maruz kaldıklarında büzülme ya da genleşme davranışı gösterirler ve
bu davranışın büyüklüğü ısıl genleşme katsayısı ile ifade edilir. Isıl genleşme katsayısı parça tasarımı sırasında analiz girdisi olarak önemli bir rol oynar dolayısıyla tasarım sırasında sonlu elemanlar analizlerinde
kullanmak için ısıl genleşme katsayısının hesaplanması gerekir. Isıl genleşme katsayısı malzemeden malzemeye değişiklik gösterir. Doğal kauçuk formülleri kendi içlerinde çok değişiklik gösterdikleri için formülden formüle de ısıl genleşme katsayısında değişiklik görülür. Bu çalışmada 45 Shore A, 55 Shore A,
65 Shore A ve 75 Shore A olmak üzere 4 farklı sertlikteki doğal kauçuk formülü için ısıl genleşme katsayısı
hesaplanmıştır. Isıl genleşme katsayısını hesaplamak için doğrusal ısıl genleşme katsayısı denklemi kullanılmıştır. Seçilen kauçuk formüllerinden üretilen disk numunelerinde çap ve yükseklik için ayrı ayrı hesaplanan ısıl genleşme katsayılarının ortalaması alınmıştır. Elde edilen ısıl genleşme katsayısı MSC Marc
ile oluşturulan sonlu elemanlar modelinde test edilmiş ve analiz sonuçları ile deneysel ölçüm sonuçları her
kauçuk formülü için ısıl genleşme katsayısının doğruluğunu teyit etmek üzere ayrı ayrı karşılaştırılmıştır.
Ayrıca elde edilen ısıl genleşme katsayılarının disk numunesine göre daha kompleks bir geometride de
doğru sonuç verip vermeyeceğini teyit etmek üzere 65 Shore A sertliğindeki kauçuk formülünden üretilen
bir bugi burcu kompleks parça olarak seçilmiştir ve bu bugi burcu için de sonlu elemanlar analizi gerçekleştirilerek analiz sonuçları gerçek ölçüm değerleri ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda seçilen
kauçuk formülleri için ileriki tasarım aşamalarında kullanılmak üzere ısıl genleşme katsayıları hesaplanmış
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Isıl Genleşme Katsayısı, Termal Genleşme Katsayısı, Sonlu Elemanlar Analizi, Doğal
Kauçuk
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YERALTI MADENCİLİK FAALİYETLERİNDE PANDEMİ’NİN ACİL DURUM
PLANLARINA ETKİSİ
Onur DOĞAN, M.Özgür KESKİN
Türkiye
Öz: Son yıllarda ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü 1 Mart 2020 tarihinde
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Virüsün yayılma şekli ve çeşitli
mutasyonlara uğraması sosyal hayatı olduğu kadar iş hayatını da olumsuz yönde etkilemiştir. Bu durum
birçok sektörü olumsuz etkilemiş hatta bazı işletmeler üretime ara vermek zorunda kalmıştır. Reel sektörlerden biri olan madencilik de diğer birçok sektörde olduğu gibi pandemiden olumsuz şekilde etkilenmiştir.
Yeraltı madenciliğinde faaliyet gösteren çalışanlarda KOAH, akciğer rahatsızlığı ve mesleki astım gibi
kronik rahatsızlıklar sık görülmektedir. Sağlık otoriteleri kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler için pandeminin ciddi risk oluşturabileceği öngörüsünde bulunmaktadırlar. Yeraltı çalışma alanlarının kısıtlı olması
ve havalandırma sorunun olması çalışanlar için ciddi risk oluşturabilmekte ve bulaşıcı hastalıkların kolay
yayılmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle yeraltı madencilik faaliyetlerinin yapıldığı işyerlerinde risk
analizleri ve acil durum eylem planları pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında revize edilmelidir. Acil
durum eylem planı işveren/işveren vekili, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, destek elemanı, teknik personel ve çalışan temsilcisinin de içinde bulunduğu bir ekip tarafından hazırlanmaktadır. Gerek görülmesi
durumunda bu ekibe farklı birim çalışanları da dahil edilebilmektedir. Bu çalışmada, 2019 yıl sonu gibi
ortaya çıktığı tahmin edilen ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak tanımlanan Covid19’un yeraltı maden çalışanlarına etkisi ve acil durum eylem planındaki yeri araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Acil Durum Eylem Planı, Pandemi, Madencilik Sektöründe Meslek Hastalıkları
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
MİKROPLASTİKLERİN SU CANLILARI VE İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Onur TURAN, Nesli AYDIN, Suna ÖZDEN ÇELİK
Türkiye
Öz: Boyutları mikron ve mikron altında değişiklik gösteren plastik parçacıklar olan mikroplastiklerin doğal
yaşama olan olumsuz etkileri son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Mikroplastik kirliliğini oluşturan en
önemli unsurlar, tarım, sanayi faaliyetleri ve antropojenik etkilerdir. Mikroplastiklerin iki farklı yoldan
çevreye bırakıldığı bilinmektedir. Bunlardan ilki, büyük plastiklerin zaman içinde parçalanması ile olurken, diğeri, evsel atık sulardaki mikroplastiklerin doğaya karışması şeklinde olmaktadır. Atık suların, su
kaynaklarına deşarj edilmesiyle sucul ekosistemlere karışan bu mikroplastik partiküllerin su canlıları için
ciddi problem oluşturduğu bilinmektedir. Balıklar ve diğer istiridye ve midye gibi suyu filtre ederek beslenen deniz canlıları tarafından bu partiküllerin besin olarak alınabildiği ve bu canlılarda mikroplastik birikimi oluşturduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, atık su ile su ekosistemine karışan bu mikroplastiklerin su
canlıları ve bu canlıları tüketen insanların sağlığı üzerinde oluşturabileceği etkiler literatür taraması yapılarak incelenmiştir. Sonuç olarak, bu mikroplastikler su canlıları tarafından tüketildiklerinde, enzimatik
aktivite ile parçalanamadıklarından canlıların sindirim sisteminde birikerek besin sindiriminin azalmasına
sebep olmaktadır. Bu durum sucul canlıların büyümesini engelleyerek yaşam koşullarını etkilemektedir.
Ayrıca, sucul ortamlara karışan bu mikroplastikler, deniz ürünlerinin tüketilmesi ile insanların besin zincirine de dahil olmaktadır. Mikroplastiklerin hücre zarından ve plasentadan geçerek insan sağlığını etkilediği
tespit edilmiştir. Ayrıca, mikroplastiklerin, fetüsün bağışıklık sistemini bozabilecek kimyasallar taşımaları
sebebiyle, fetüs gelişimini de etkileyebildikleri ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Besin Zinciri, İnsan Sağlığı, Mikroplastikler, Su Canlıları, Sucul Ekosistemler
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SÖZEL ÖZET METİNLER
H6-II TİPİ EVİRİCİ VE MODÜLASYON TEKNİĞİ
Pelin TÜRKMEN, Emre ÖZKOP
Türkiye
Öz: Bu çalışma sinüsoidal darbe genişlik modülasyon (SDGM) ve üçüncü harmonik eklemeli darbe genişlik modülasyonu (ÜHEDGM) modülasyon tekniklerinin şebekeden bağımsız tek fazlı transformatörsüz
H6-II tipi evirici kontrolü için performans değerlendirmesini sunmaktadır. Sistem temelde DA kaynağı,
H6-II tipi evirici, filtre ve yük bileşenlerinden oluşmaktadır. Evirici çıkışı filtre türü olarak yaygın kullanama sahip L, LC ve LCLfiltre yapılarından LCL filtre seçilmiş ve test edilen SDGM ve ÜHEDGM teknikleri, bir adet taşıyıcı işareti ve aralarında 〖180〗^° faz farkı olan iki adet modülasyon işareti kullanılarak tasarlanmıştır. Çeşitli taşıyıcı işaret türlerinin (sağa ve sola yatık testere ve üçgen) modülasyon teknikleri üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Modülasyon tekniklerinin evirici verimi (Normal, Avrupa ve Kaliforniya verimi), aktif evirici giriş ve çıkış güçleri ve toplam harmonik bozulma (THB) miktarını ve akım
ve gerilim dalga şekillerini nasıl değiştirdiği gözlemlenmiştir. Şebeke bağlantısız tek fazlı transformatörsüz
H6-II tipi eviricide SDGM tekniğinin kullanımının çıkıştaki yük akımında oluşan THB'nin iyileştirilmesinde pozitif etkisi olduğu ve yük akımı THB değerinin IEEE Std. 1547-2018 standardında belirtilenden
daha küçük olduğu ve ayrıca tek fazlı sistemden ÜHEDGM tekniğini uygulanması ile çıkış gerilim dalga
şekilde üçüncü harmonik bileşeni yok edemediği ve dalga şeklini sinüsoidal biçimden uzaklaştırdığı, buna
rağmen çıkış geriliminin genliğini SDGM tekniği kullan H6-II tipi eviriciye göre daha da büyüttüğü tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: SDGM, ÜHEDGM, H6, Transformatörsüz
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
KONVEYÖR BANTLARDA BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ
Savaş KİRENLİ, Recep DEMİRSÖZ, Aytaç AYDIN
Türkiye
Öz: Günümüzde teknoloji hızla gelişmektedir. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan yeniliklerden en iyi şekilde yararlanmayı hedefleyen insanoğlu, sanayileşmedeki ilerlemeyi ve gelişmeyi genel
olarak insan gücünden çok makineleşme ile gerçekleştirmeyi tercih etmektedir. Ulaşım kavramı sanayileşmede sıkça kullanılan bir terimdir. Ulaşımın alt dallarından olan transfer süreci, günümüzde sanayileşmede
sıkça kullanılmaktadır. Konveyör bant sistemleri, mekanizasyonun her geçen gün arttığı endüstriyel sektörde transfer süreçlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Konveyör bant sistemlerinde, taşınacak malzeme ve miktara göre bant seçimi yapılmaktadır. Bant seçimi yapılırken bandın güvenli bir şekilde çalışabilmesi için bir güvenlik katsayısı değeri dikkate alınmalıdır. Endüstride bantlar belirli standart genişlik ve
uzunluklarda üretilmekte ve tamburlara sarılmaktadır. Kullanım yerine göre istenilen uzunlukta kesilen
bantlar son halini alabilmek için uçlarından birleştirilir. Birleştirme işlemlerinde bant bağlantısının en az
bandın kendisi kadar dayanıklı olması, böylece işlem sırasında bandın kırılmaması ve taşıma işleminin
kesintiye uğramaması beklenmektedir. Bantların birleştirme sonrası uzun süre sorunsuz çalışması amaçlanırken, bağlantı yerlerinden kopmalar neticesinde işletme tesislerinde üretim kayıplarına neden olan uzun
duruşlar gerekmektedir. Bu çalışmada bantlı konveyörlerin genel hatları, avantajları, dezavantajları, bant
birleştirme yöntemleri, bantlı konveyörlerin kullanım alanları, bantlı konveyör elemanları, bant çeşitleri ve
yapısından bahsedilmektedir. Ayrıca bant birleştirme yöntemlerinin detaylı incelemesi yapılmıştır. Yapılan
incelemeler sonucunda iki farklı birleştirme yönteminden hangi yöntemin daha avantajlı olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Konveyör Bant, Birleştirme, Teknoloji, Taşıma Sistemi
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SÖZEL ÖZET METİNLER
FERMENTE SOSİSLERDE LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN NİTROZAMİNLER ÜZERİNE
ETKİLERİ
Selen SALLAN, Mükerrem KAYA
Türkiye
Öz: Fermente sosisler ile diğer kür edilmiş et ürünlerinde kürleme ajanı olarak yaygın bir şekilde nitrit
kullanılmaktadır. Parça halinde işlenen kuru kür edilmiş bazı geleneksel et ürünleri ile uzun süre olgunlaştırılan fermente sosislerde nitrat da kürleme ajanı olarak kullanılabilmektedir. Antimikrobiyal ve antioksidan aktivite, karakteristik kür lezzeti, renk oluşumu ve stabilitesinde önemli fonksiyonları olan nitrat ve
nitrit, aynı zamanda nitrozamin oluşumunda da rol oynamaktadır. Nitrozaminler, N-nitrozo bileşikler grubuna giren mutajenik, kanserojenik ve teratojenik bileşiklerdir. Et ürünlerinde Nitrozodimetilamin
(NDMA), Nitrozopirolidin (NPYR) ve Nitrozopiperidin (NPIP) yaygın olarak bulunan nitrozaminlerdir.
Et ürünlerinde nitrozamin seviyesini düşürmek amacıyla pek çok uygulamaya gidilmiştir. Öncelikle et
ürünlerine katılan nitrat ve nitritin seviyesi yasal mevzuatlarla önemli ölçüde sınırlandırılmıştır. Ayrıca
askorbik asit ile fenolik bileşiklerin nitrozamin oluşumunda inhibitör etki gösterdiği araştırmalarla ortaya
konulmuştur. Fermente sosislerde starter kültür olarak kullanılan laktik asit bakterileri ile yerel laktik asit
bakteri suşlarının nitrozamin oluşumundaki etkilerine yönelik araştırmalar da yürütülmektedir. Son yıllarda
yürütülen araştırmalarda laktik asit bakterilerinin nitrozaminleri parçalayarak veya nitrozamin oluşum reaksiyonlarını inhibe ederek nitrozamin seviyesini düşürdüğü ortaya konulmuştur. Bunun yanı sıra laktik
asit bakterilerinin nitrozamin öncül maddelerini azaltarak da nitrozaminler üzerinde etkili olabileceği belirtilmektedir. Bu konularda daha kapsamlı araştırmalara hala ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut bu çalışmada
fermente sosislerde, laktik asit bakterilerinin nitrozaminler üzerine etkileri değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fermente Et Ürünleri, Nitrozamin, Laktik Asit Bakterileri, Nitrit
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
ENERJİ ETKİN YAPI TASARIMI BAĞLAMINDA PASİF EVLERİN DEĞERLENDİRİLMESİAMERİKA - NEW YORK BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Selin KIR, Semiha KARTAL
Türkiye
Öz: Gelişen toplum ve değişen ihtiyaçlar enerji talebinin artmasına neden olurken; fosil kökenli enerji
kaynaklarının tüketimi sonucunda artan emisyonlar sebebiyle de çevre ve doğa dengesi giderek bozulmaktadır. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının tüketimiyle birlikte çevre bilincinin artması, yapı sektöründe
enerji korunumunu ve kazancına yönelik tedbirleri de zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle enerji tüketiminin büyük çoğunluğunu oluşturan yapılarda özellikle de konut yapı türlerinde enerji korunumlu, enerji
verimli ve doğaya yönelen tasarımlar önem kazanmaktadır. Ayrıca değişen iklim koşulları yapı enerji performansını etkilediği gibi kentsel ölçekte de ısı adası gibi sorunlara da yol açmaktadır. Bu bağlamda alternatif enerji kaynaklarının da kullanıldığı düşük enerjili binalar önem kazanmaktadır. Pasif ev metodolojisi
de enerji verimliliğine odaklanan, iç mekân ısıl konforunu amaçlayan bir anlayıştır. Bu nedenle pasif ev
örnekleri enerji tasarrufu, sera gazı emisyonlarını azaltma ve küresel ölçekte ülkelerin sürdürülebilir kalkınma stratejisi uygulayarak ulusal enerji verimliliği sağlaması için önemli bir uygulamadır. Çalışma kapsamında, enerji tüketimine bağlı yaşanan çevre sorunlarına karşın ülkelerin aldığı kararlar ve uygulamalar
ele alınmış, pasif ev olma kriterleri incelenmiş ve bu kriterlere göre belirlenen standartlar değerlendirilmiştir. İklim, coğrafi konum, yapı-yapım tekniği kapsamında Avrupa ülkelerine göre farklılık gösteren Amerika- New York bölgesi çalışma alanı olarak seçilmiştir. New York bölgesinin iklimsel ve coğrafi verilerinin enerji ihtiyacı ve tüketimi üzerindeki etkisi pasif ev standartları özelinde incelenmiştir. Çalışma kapsamında; New York’taki dört örnek pasif yapı enerji performansları açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Enerji, Enerji Etkin Yapı, Pasif Bina, Sürdürülebilirlik, İç Konfor
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SÖZEL ÖZET METİNLER
MACBETH ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİYLE ÇEVİK TEDARİK
ZİNCİRLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Semih ÇİMENYAYLA, Celal ÖZKALE
Türkiye
Öz: İşletmelerin müşteri ihtiyaçlarına hızla cevap verebilmesi hem üretimde hem de tedarik zincirinde
çevik olmasına bağlıdır. Günümüz şirketleri organizasyonel çeviklik konusunda yoğun çaba göstermekte,
üretim ve tedarik zinciri süreçlerinde çevik stratejileri benimsemektedirler. Çeviklik kavramını organizasyonlarında uygulayarak dinamik iş ortamına ayak uydurmaya çalışan şirketler değer kazanmaktadır. Yalın
kavramının devamı niteliğinde olan çeviklik anlayışı bulanık mantık içeren günümüz iş dünyasında performans değerlendirmeyi gerekli kılmıştır. Tedarik zinciri performans ölçümü ile ilgili kantitatif çok kriterli karar verme tekniği ile çözülmüş çok sayıda uygulama mevcuttur. Bulanık anahtar performans göstergeleri ile çevik tedarik zinciri etmenlerinin birlikte değerlendirilmesi gerekliliği bu çalışmanın amacını
teşkil etmektedir. Kalitatif çok kriterli karar verme yöntemlerinden MACBETH yöntemi çalışma kapsamında kullanılmıştır. Bu yöntemi diğer ÇKKV yöntemlerinden ayıran yönü, ölçüt göreceli ağırlıklarının
net bir şekilde belirlenmesi ve birleştirilmiş fonksiyon kullanımı yöntem adımlarına sahip olmasıdır. Bu
bildiride, bir işletmenin tedarik zincirinin çevik olabilmesi için gerekli yetenekleri belirleyerek, anahtar
performans göstergeleri ile çeviklik ölçümünü bulanık mantık yöntemiyle gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Tedarik zinciri performans ölçümünde kullanılan literatürdeki tüm ölçütler üzerinden KPI havuzu oluşturulmuş ve uygulama çalışmasında uzman karar vericiler tarafından ölçümde belirleyici olacak en önemli
7 kriter belirlenmiştir. MACBETH yönteminin mevcut 8 alternatif sektör şirketine uygulaması ile sayısal
sonuçlar sıralanmış ve bulanık mantığın ön planda olduğu çevik performansın tedarik zincirlerine uygulaması yapılmıştır
Anahtar Kelimeler: Çeviklik, Çevik Tedarik Zinciri, Tedarik Zinciri Performansı, Bulanık Mantık, Macbeth

662

SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
PROFILE SELECTION AND ANALYSIS IN FIXED-WING UNMANNED AERIAL VEHICLES
Senai YALÇINKAYA, M. Yiğit AKARSU
Turkey
Abstract: Today, with the rapid advancement of technology, new concepts and technologies are entering
our lives. In these unmanned aerial vehicles, the effect of designing the wing and tail design for the purpose
of use of the unmanned aerial vehicle on the aerodynamic and stabilization structures and has been investigated. The results obtained encode a significant influence on the aerodynamic and stabilization structures
of the wing and tail design. It is anticipated that by changing the wing and tail profile design, an effective
unmanned aerial vehicle that fulfills the requirements of the desired purpose will be made. The published
profile selections analyze, and calculations were made. The points that were considered in the wings and
tails while choosing the profiles were examined and compared. In the XFLR5 program, the analysis of the
profiles and the analysis of the most appropriate profile results were made by examining the Cl, Cp, Cd,
Cm, Alpha, wind, and pressure tests of the 3-dimensional structures. The most suitable profiles were selected for the sash and profiles made and researches were carried out on them. In the studies carried out,
attention was paid to the wind flow in the highest value of Cl value in the blades and the choices were
made considering the producibility of the profile types. In the studies carried out, the tail profile of the
unmanned aerial vehicle has been investigated in this regard, so that the laminar flow coming from the
wing can come correctly and not hump momentum. The most suitable structure for the experimental common wing was found to be NACA-4412. NACA-0009 Profile the most suitable profile was selected for the
queue. In the experiments performed, it was concluded that wing, tail structures, and maturity were zero
cm and can be used with a flow laminator in 3D XFLR5 tests.
Keywords: Unmanned Aerial Vehicle (IHA), Profile Selection, Airfoil Tools, Tail, Analysis
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SÖZEL ÖZET METİNLER
VERİ MADENCİLİĞİ BİRLİKTELİK KURALLARI İLE BİR TEKNOMARKET MAĞAZASI
İÇİN ÜÇ FARKLI YERLEŞİM DÜZENİ ÖNERİSİ
Senanur AKGÜN, Adnan AKTEPE, Süleyman ERSÖZ
Türkiye
Öz: Veri madenciliği veri yığınlarından, kullanılabilir bilgi elde etmeye yarayan bir yöntemdir. Birliktelik
kuralları, verilerin birbiri arasındaki ilişkiyi analiz ederek, veriler arasındaki anlamlı bilginin geleceğe yönelik uygulamalarda kullanılmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Çalışmada birliktelik analizinin önemi ve
tesis yerleşim düzeninin satışlar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Teknolojik ürünler satan bir mağazada
müşterilerin birlikte satın almayı tercih ettikleri ürünler arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Bu çalışmada veri
madenciliği konularından biri olan birliktelik analizi uygulaması yapılmıştır. Uygulamanın yapıldığı SPSS
Modeler programı hakkında bilgi verilmiştir. SPSS Modeler programında, APRIORI ve GRI algoritmaları
kullanılarak birliktelik analizi uygulaması yapılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında bir teknomarketin müşterilerine anket uygulanmıştır. Anket verileri APRIORI ve GRI algoritmaları için girdi olarak kullanılmıştır. Elde edilen birliktelik kuralları karşılaştırılmış ve ortak kurallar belirlenmiştir. Bu kuralları kullanarak
3 farklı yerleşim düzeni önerisi hazırlanmıştır. Mevcut yerleşim düzeni temel alınarak, raf düzeni ve ızgara
tipi yerleşimin izin verdiği ölçüde yeni yerleşim düzeni tasarımları önerilmiştir. Birinci yerleşim düzeni
önerisi, güven değerleri yüksek olan ürünlerin yakın yerleştirildiği, yakın yerleşim düzenidir. Bu durum,
müşterinin almayı planlamadığı ürünü görmesine olanak sağlamaktadır. Güven değerleri yüksek çıkan
ürünlerin uzak yerleştirildiği ikinci yerleşim önerisi ise uzak yerleşimdir. Uzak yerleşim ile müşterinin
mağazada daha fazla zaman geçirmesi olasıdır. Ayrıca iki yerleşimin avantajlarını birleştirerek karma yerleşim düzeni tasarlanmıştır. Uygulama sonucunda 3 yerleşimin güçlü ve zayıf yönleri kıyaslanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Birliktelik Kuralları, Yerleşim Düzeni Önerisi
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
A STUDY ON CANCER GENOME ANALYSIS USING 2D-CNN MODEL
Suat TORAMAN, Bihter DAŞ
Turkey
Abstract: Detection of genomic markers associated with cancer accurately is a computationally challenging task. Most cancer prediction studies are based on the digitization of cancer gene sequences, extracting
a large number of features, and then applying classification approaches to predict cancer. With the recent
advances in the genomic fields, researchers have applied many approaches to DNA data for extracting the
hidden features and periodicities within the DNA sequences. In this study, an algorithm based on the convolutional neural network (CNN) is presented for the classification of breast cancer gene sequences and
healthy DNA sequences without the need for manual feature extraction and feature selection process. The
proposed method consists of four stages. In the first stage, DNA gene sequences have been digitized using
two different numerical mapping techniques (EIIP and Entropy-based). In the second stage, the digitized
DNA gen sequences have been converted into spectrograms. Thus, the data has been moved into twodimensional space. In the third stage, features have been extracted from the spectrogram images. ResNet,
which is one of the pre-trained CNN models, have been used for feature extraction. 2048 dimensional
feature vectors have been obtained for each image. Finally, feature vectors have been classified by support
vector machines (SVM). In the proposed method, the accuracy of 98.93% have been achieved with the
Entropy-based numerical mapping technique and the accuracy of 99.00% with the EIIP technique. The
results show that the proposed method could be used in the classification or analysis of DNA gene sequences.
Keywords: Cancer Gene, CNN, Deep Learning, DNA Signals

665

SÖZEL ÖZET METİNLER
GİZLİ YANGIN RİSKLERİNİN ORTAM HAVASIYLA ERKEN TESPİTİNİN İNCELENMESİ:
AHŞAP TASARLAMA ATÖLYESİNDE BİR UYGULAMA
Suzan ALTUNAY, Mustafa YAĞIMLI
Türkiye
Öz: Yangın riski bütün iş yerlerinde meydana gelebilecek ve çeşitli tehlikelerden kaynaklanan bir risk
olarak bilinmektedir. Genellikle acil durum planlarında ve tatbikatlarda kaçınılmaz olarak yangına karşı
tedbirler ve çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, yüksek yangın potansiyeli taşıyan ahşap
tasarlama atölyelerinde ortam havası bileşenlerini kullanarak yangın tehlikesinin erken tespit edilmesi ve
tehlikeli boyuta ulaşmadan müdahale edilmesi amaçlanmıştır. Yangın risklerinin oluşabileceği yüksek yerlerden biri olan ahşap tasarım atölyeleridir. Bu çalışmada, ahşap tasarım atölyesinde gaz ölçüm cihazları
ile belirli periyotlarla ortamdaki hava bileşenleri ölçülüp ve elde edilen veriler ve destekleyici unsurlar ile
aksiyon planı hazırlanmıştır. Multi gaz ölçüm cihazı kullanılarak çalışma yapılan alanda belirli periyotlarla
anlık ölçümler alınmıştır. Elde edilen ortam havası bileşenleri Graham, Trickett ve Oksijen Azalma Yüzdesi Endeksleri kullanılarak değerlendirilip bu doğrultuda gizli bir yangın tehlikesinin mevcut olup olmadığı, mevcut ise hangi aşamada olduğu, yanan malzemenin cinsi ve yangının tehlike potansiyeli yorumlanmıştır. Daha sonra bu doğrultuda özellikle yangın için potansiyel tehlike oluşturabilecek atölyelerde kullanılan makine-teçhizat ve tüm uygulamalar ele alınmış ve Hata Türleri ve Etkileri Analizi – Failure Mode
Effect Analiysis (FMEA) methodu ile Performans Seviyeleri – Performance Level (PL) yöntemleriyle makine tabanlı bir risk değerlendirmesi gerçekleştirilip mevcut durum irdelenmiştir. Sonuç olarak ahşap tasarlama atölyelerinde yangın riskinin erken tespit edip olası yangın riskinin önüne geçilebileceği kanısına
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yangın, Risk Değerlendirmesi, Graham Endeksi, Trickett Endeksi, Oksijen Azalma
Yüzdesi Endeksi, Ahşap Tasarlama Atölyesi, Makine
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TÜZEL MÜŞTERİLER İÇİN MAKİNE ÖĞRENMESİ
YÖNTEMLERİ İLE TERK ANALİZİ
Sümeyye AYDIN, Nezir AYDIN
Türkiye
Öz: Gelişen teknolojiyle birlikte verinin önemi gün geçtikçe artmakta ve bu sayede birçok sektörde veriler
üzerinde çalışmalar yapılabilmektedir. Veri üzerine en etkili çalışmaların yapılabileceği alanlardan biri de
bankacılık sektörüdür. Günümüzün rekabet koşullarında yeni müşteriler kazanılması, mevcut müşterileri
elde tutmaktan daha çok maliyetlidir. Bu sebeple bankalar mevcut müşterilerini kaybetmemek için çalışmalar yürütmektedirler. Bankacılık için ele alınan bu çalışma, banka ile ilişkisini kesmiş olan tüzel müşterilerin hangi koşul ve davranışlarda terk durumunu gerçekleştirdiğinin belirlenmesi üzerine yürütülmüştür.
Çalışmada 2020 yılı içinde bankayı terk eden ve terk etmeyen müşterilerin verileri, kişisel verilerin korunması kanunu gözetilerek veri tabanından çekilmiştir. Tüzel müşterilerden oluşan veri setinde, 3349 adet
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, 3349 adet Ticari müşteriler ve 3349 adet Kurumsal müşteriler olmak
üzere toplam 10.047 müşteri için çalışma yapılmıştır. Çalışmada müşterilerin demografik verileri, verimlilik/karlılık ölçütleri, ürün bilgileri, kredi bilgileri, kanal bilgileri ve diğer bilgiler olmak üzere altı farklı
kategoride 45 adet değişken göz önünde bulundurulmuştur. Makine öğrenmesi yöntemleriyle müşteri terkinini en iyi tahminleyen algoritma belirlenmiştir. Çalışmada Karar Ağaçları Algoritması, Lojistik Regresyon Algoritması, Naive Bayes Algoritması, Rastgele Orman Algoritması, Destek Vektör Makineleri Algoritması ve Yapay Sinir Ağları yöntemleri kullanılmış olup en iyi sonuç %92,90 oranı ile Destek Vektör
Makineleri Algoritması olarak bulunmuştur. Diğer algoritmaların tahminleme oranları %91,48 ile Rastgele
Orman Algoritması, %91 ile Yapay Sinir Ağları, %89 ile Lojistik Regresyon Algoritması, %81,04 ile Karar
Ağaçları Algoritması ve %73,93 ile Naive Bayes Algoritması olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar ışığında
makine öğrenmesi metotları kullanılarak bankalardaki tüzel müşteri kayıpları önceden tahmin edilip, müşterilerin kaybedilmemesi için pazarlama çalışmaları geliştirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Yapay Sinir Ağları, Terk Analizi, Destek Vektör Makineleri
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SÖZEL ÖZET METİNLER
VZA VE VZA/AHS SIRALI HİBRİT YÖNTEMLERİ İLE KAMU HASTANELERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Tuvana Başak GÜNEY VERGÜN, Babak DANESHVAR ROUYENDEGH (BABEK ERDEBİLLİ)
Türkiye
Öz: Bu çalışma, çok kriterli karar verme yöntemlerinin içerisinde yer alan Veri Zarflama Analizi (VZA)
ve Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemlerinin birlikte kullanılarak sağlık sektöründe yer alan kamu
hastanelerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Değerlendirme için Ankara’da yer alan 8 kamu hastanesi
belirlenerek Karar Verici Bileşen (KVB) olarak seçilmiştir. Seçilen KVB’ler için analize dahil edilecek
girdi ve çıktı değerlerinin neler olacağı uzman görüşleri ve literatür taramaları dikkate alınarak belirlenmiştir. Seçilen üç adet girdi değişkeni sırasıyla “Uzman ve Pratisyen Hekim Sayısı”, “Yatak Sayısı” ve
“Başvuru Sayısı”dır. Seçilen iki adet çıktı değişkeni sırasıyla “Ameliyat Sayısı” ve “Yatan Hasta Sayısı”dır. Belirlenen KVB’ler ile girdi ve çıktı değişkenleri öncelikle sadece VZA yöntemi kullanılarak girdi
odaklı CCR modeli ile çözülerek etkin ve etkin olmayan hastaneler belirlenmiştir. Girdi odaklı CCR modelinin sonucunda 5 adet kamu hastanesi etkin olmayan ve 3 adet kamu hastanesi etkin olarak tespit edilmiştir. Etkin olarak belirlenen hastanelerin kendi aralarında sıralanabilmeleri için Süper Etkinlik (SE) modeli çözülmüştür. Etkin olmayan hastanelerin referans değerleri üzerinden hesaplama yapılarak etkin olmaları için gereken hedef girdi değişkenleri belirlenmiştir. Sonrasında VZA/AHS sıralı hibrit yöntemi ile
64 farklı model oluşturularak hastanelerin etkinlik değerleri belirlenmiş olup hastaneler kendi aralarında
sıralanmıştır. VZA yöntemi ve VZA/AHS sıralı hibrit yöntemlerinin çözümlerinde EMS paket programı
ve LİNGO programından yararlanılmıştır. Sonuç olarak, sağlık sektöründe gelişen teknoloji ve günümüz
koşullarına uyum noktasında hastanelerin performanslarını geliştirerek daha iyi sonuçlar elde edilebilmesi
için kullanılan performans yöntemlerinden biri olan VZA ve VZA/AHS sıralı hibrit yöntemlerine değinen
çalışmamızın hastanelerin kendi aralarında sıralamalarının belirlenmesi ve etkin olmayan hastanelerin girdilerini hangi oranda değiştirerek etkin olabilecekleri hususlarında değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: VZA, VZA/AHS, Kamu Hastaneleri, Performans Yönetimi Sistemi, Sıralama
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
ÖNERİ SİSTEMLERİNDE OTOKODLAYICI TABANLI DERİN ÖĞRENME YAKLAŞIMI
Uğuray DURDU, Gülder KEMALBAY
Türkiye
Öz: Günümüzde artan internet kullanımı ile kullanıcıların öğeler ile etkileşime geçtikleri sosyal medya ve
e-ticaret siteleri gibi birçok platform, öneri sistemleri sayesinde işlemesi zor ve büyük boyutlu bir veri seti
arasından kullanıcılara kişiselleştirilmiş öneriler sunmaktadır. Kişiselleştirilmiş öneriler için sıklıkla kullanılan işbirlikçi öneri sistemlerinde, kullanıcı-öğe etkileşiminin az olduğu durumlarda öneri performansı
düşerken; etkileşimin olmadığı durumlarda ise isabetli bir şekilde yapılamamaktadır. Bu çalışmada, işbirlikçi öneri sistemlerinde ortaya çıkan veri seyrekliği ve soğuk başlangıç problemlerini azaltmak için derin
öğrenme tabanlı otokodlayıcı yaklaşımı kullanılacaktır. Bu yaklaşımla, etkileşimi olmayan kullanıcılara da
isabetli öneriler sunulabilecektir. Çalışmada kullanılacak yöntem, Kuchaiev ve Ginsburg tarafından 2017
yılında önerilmiş yeniden beslemeli otokodlayıcı yaklaşımını esas alır ve bu yaklaşımdan farklı olarak
kullanıcı-öğe ek bilgilerinin modele dahil edilmesini içerir. Çalışmanın yöntemi, literatürde mevcut olan
Movielens 1M veri seti üzerinde uygulanacaktır. Araştırmanın uygulama kısmı, Python programlama dilinde derin öğrenme kütüphanesi olan Keras aracılığı ile yapılacaktır. Elde edilecek sonuçlara göre, geleneksel öneri sistemleri yerine derin öğrenme tabanlı otokodlayıcı yaklaşımı ile oluşturulan öneri sisteminin
veri seyrekliği problemini azaltacağı ve herhangi bir öğe ile etkileşimi olmayan yeni bir kullanıcı için modele dahil edilen ek bilgiler aracılığı ile bir öneri yapılabileceği hedeflenmektedir. Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından FYL-2021-4281 nolu proje
kapsamında desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Derin Öğrenme, Otokodlayıcılar, İşbirliğine Dayalı Filtreleme, Soğuk Başlangıç Problemi, Öneri Sistemleri
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SÖZEL ÖZET METİNLER
OTOMOTİVDE KULLANILAN SİLECEK SİSTEMİNİN TİTREŞİM VE GÜRÜLTÜ ANALİZİ
Ufuk ALTIN, Taner YILMAZ
Türkiye
Öz: Gün geçtikçe daha sessizleşmeye doğru eğilim gösteren otomobil teknolojisinde, silecek sistemlerinin
ürettiği titreşim ve gürültüler daha dikkat çekici bir hale gelmektedir. Titreşim ve gürültünün bir çok silme
kalitesi sorunu yol açtığı gibi meydana getirtiği rahatsız edici sesler müşteri şikayetlerinin bu konuda çok
olmasına sebebiye vermiştir ve bir araştırma ihtiyacını doğurmuştur. Silecek sisteminde ki titreşimler ciyaklama, titreme ve geri dönüş olmak üzere üç tip kategoride sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada, bir binek
araçtadaki sürücü tarafında silecek sisteminin Ansys programıyla sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi,
matematiksel modeli ortaya konularak, Arduino ve Labview programlarıyla birlikte deneysel ölçüm için
bir titreşim ölçerin nasıl yapılacağı gösterilmiştir ve farklı özelliklere sahip numuneler deneylere tabi tutulup titreşim genlik verileri toplanmıştır. Elde edilen veriler Hızlı Fourier dönüşüm metodu kullanılarak
yorumlanmıştır. Silecek sistemi düşük frekanslı bir titreşim üretmiştir ve 28,69 Hz baskın frekansda gıcırtı
tabir edilen kategoriye girmiştir. Silecek sisteminin koşulları değişmesiyle birlikte 17,82 Hz frekansda titreşim göstermiştir. Parametrelerinde değişiklik yapılan silecek kolunun ve süpürgelerinin titreşime olan
etkileri görülmüştür. Silecek süpürgesinde yükün homojen dağıtılması durumunda titreşim miktarının arttığı ve kol baskı yükü ve atak açısının özelliklerinin minumuma değerlere doğru yönelmesi titreşim bakımında pozitif katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda, silecek süpürgesinin çalışma ortamı ve silecek moturun
hızı titreşime ve gürültüye ne derece etkili olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Silecek Sistemi, Titreşim, Gürültü, Silecek Deney Tasarım
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
PREDICTION OF CLIMATE CHANGE IMPACTS ON RASHT CITY PRECIPITATION WITH
USE OF EMOTIONAL ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
Vahid NOURANI, Aida HOSSEINI BAGHANAM, Seyed Mohammad EBRAHAM Daryabari,
Hossein KARIMZADEH
Iran
Abstract: The increase in greenhouse gases in recent decades has upset the planet's climate balance, which
is called the phenomenon of climate change. The most important consequences of climate change will be
an increase in the average temperature of the Earth, an increase in climatic phenomena such as floods,
hurricanes, hail, heat waves, rising sea levels, melting polar ice, and untimely colds. The purpose of this
study is to model the consequences of climate change using EANN (emotional artificial neural network)
on rainfall in Rasht. Rasht is the capital of Guilan province and is located in northern Iran and south of the
Caspian Sea. The city of Rasht is located at 49 degrees and 36 minutes east longitude and 37 degrees and
16 minutes north latitude of the Greenwich meridian and its area is about 136 kilometers. In this research,
12 large-scale models of the General Circulation Model (GCM) were selected for downscaling and rainfall
modeling in Rasht. Because these models are large-scale and have a low spatial resolution, the output of
these models needs to be downscaled. Exponential downscaling is a function for obtaining local-scale climate data from large-scale GCMs. Also, since GCM data is subject to error, the QM (Quantile mapping)
method is used to correct the error. The results of modeling with an emotional artificial neural network
showed that this model has a better performance in predicting precipitation compared to other statistical
methods such as a classical artificial neural network.
Keywords: Climate Change, Quantile Mapping, Emotional Artificial Network, Precipitation
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SÖZEL ÖZET METİNLER
IDENTIFICATION OF DOMINANT PREDICTORS FOR STATISTICAL DOWNSCALING OF
PRECIPITATION USING WAVELET COHERENCE -A CASE STUDY OF TABRIZ CITY,
IRAN
Vahid NOURANİ, Aida HOSSEİNİ BAGHANAM, Ehsan NOROUZİ
Iran
Abstract: Throughout the last decades, climate change and its consequential impacts including changes in
precipitation patterns and climate extremes have become one of the major areas of concern for researchers,
leading to perilous and unforeseeable consequences for humans and the natural world. One of the challenging issues in statistical downscaling of General Circulation Models (GCMs) is to select dominant largescale data (predictors). In this respect, correlation-based methods have revealed to be efficacious to select
the predictors, yet traditional correlation analysis has shown limited ability due to the non-stationary and
non-linear nature of climatic time series. Wavelet coherence analysis was employed to assess the high
common powers and the multi-scale correlation between two time series as a function of time and frequency. The present study developed a methodology to identify the dominant predictors for statistical downscaling using continuous wavelet transform (CWT), wavelet transform coherence (WTC) analysis and Artificial neural network (ANN). CWT was utilized to identify the potent periodicity for predictands and
predictors time series and WTC between predictors and predictands has been used to examine the correlation for the potent periodicity, and in order to determine the dominant predictors, Scale Average wavelet
coherency has been applied. The results show that predictors related to geopotential height (zg), eastward
wind (ua), temperature (tas), air pressure (psl) and humidity (hus and huss) are the dominant predictors
affecting Tabriz precipitation. Three GCMS including CAN-ESM2, BNU-ESM and INM-CM4 has been
used in this study. The proposed methodology could decline the dimensionality of large dataset as well as
selecting the potential predictors among a numerous number of them.
Keywords: Climate Change, General Circulation Models (Gcms), Wavelet Transform Coherence (WTC),
Tabriz City Rainfall
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY ANALYSIS OF AN ELECTRIC-ARC
FURNACE DUST
İlker ACAR
Turkey
Abstract: In this study, an electric-arc furnace dust (EAFD) sample resulted from a pyrometallurgical
ferrochrome production process was examined in detail by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) analysis. According to the X-ray fluorescence (XRF) results, the EAFD sample mainly consists of 40.17% MgO,
33.86% SiO2 and 19.22% Al2O3. As expected, the sample also contains 3.21% Cr2O3 and 2.89% Fe2O3
contents. The wet-sieving analysis shows that 80 and 50% cumulative passing sizes by weight were determined as approximately 143 and 79 µm, respectively. From the XPS results obtained, the EAFD sample
elementally consists of 49.95% O, 17.12% Mg and 7.24% Si which are in line with the XRF results. In
addition, the sample also has potentially hazardous two heavy metals, 0.99% Cr and 2.60% Zn. Specifically, the detailed XPS analysis indicates that chromium exists as two forms, hexavalent chromate (VI)
and trivalent chromite (III). By comparing the Cr peaks observed, the XPS analysis also shows that the
relative amount of hexavalent form is higher than immobile trivalent chromite. Considering its fine size
together with the high amount of hazardous hexavalent chromate content, it can be surely said that highly
mobile and toxic Cr (VI) content of the EAFD sample must be immobilized as much as possible prior to
disposed in landfills.
Keywords: Electric-Arc Furnace Dust, XPS Analysis, Hexavalent Chromate, Hazardous Pollutants
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SÖZEL ÖZET METİNLER
CHARACTERIZATION OF AN OLIVINE-RICH CHROMITE TAILING
İlker ACAR
Türkey
Abstract: In this study, an olivine-rich sample obtained as final tailing from a chromite enrichment process
was characterized in detail. Within this scope, physical, chemical and mineralogical properties were determined by X-ray fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD), laser size and thermogravimetric (TG)
analyses. According to the XRF results, the sample mainly consists of 50.03% MgO, 38.24% SiO2 and
7.32% Fe2O3, indicating the forsteritic olivine inclusion. As expected from a chromite tailing, the sample
also contains 1.59% Cr2O3. The laser size analysis shows that the olivine-rich sample has a size distribution varying in the range of 60-450 μm with a mean size of 186 µm by volume. The BET surface area and
density values were determined as 0.036 m2/g and 3.38 g/cm3, respectively. The relatively low density
value obtained also specifies high forsterite content of the sample. The XRD analysis conducted shows that
the major crystalline inclusions were considered as olivine, lizardite and enstatite. In addition, some spinel
minerals such as hercynite and chromite were identified as minor phases. TG analysis indicates that the
sample exhibited only 2.38% weight reduction up to 1000 °C. Overall results have suggested that the olivine-rich chromite tailing examined could have a promising utilization potential in the refractory and foundry industry mainly due to its suitable chemical and physical properties.
Keywords: Olivine, Chromite Tailing, Characterization, Utilization Potential
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
BEYAZ YAĞLARIN IŞIK DAYANIMLARININ ARTTIRILMASINDA TİCARİ
ANTİOKSİDANLARIN AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
İmren MEYDAN
Türkiye
Öz: Mineral yağlar, ham petrolün rafinelerde işlenmesiyle elde edilen farklı vizkozite ve kimyasal yapı
özelliklerine sahip baz yağlardır. Naftenik, parafinik ve aromatik özellikleri olan mineral yağlar ısınmayı,
aşınmayı ve sürtünmeyi en aza indirmek için kullanılmaktadır. Kullanım ömrü sırasında ya da uygulama
esnasında ışık ve ısı ile temas halinde olan mineral yağlar oksidatif bozulma eğilimleri göstermektedir.
Yağların oksidasyonu sonucu yağın içerisinde yer alan polar bileşikler aldehit, keton, peroksit alkollere
dönüşmektedir. Yağın oksidasyonu korozyon, yapışma, çamur oluşumu, renk değişimi, asit sayısı artışı ve
vizkozite artışına neden olmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için mineral yağlara oksidasyonu geciktiren ya da azaltan antioksidan katkı maddeleri ilave edilmektedir. Beyaz mineral yağ, ham petrolün
rafinasyonu sonucu ortaya çıkan hafif fraksiyonların çeşitli yöntemlerle saflaştırılması ile elde edilen ve
doymuş hidrokarbonlardan oluşan renksiz, şeffaf, tatsız, yağlı ve floresan olmayan bir hidrokarbon karışımıdır. Kozmetik , ilaç ve plastik sektörü başta olmak üzere birçok sektörde kullanılan farma ve teknik
kalite beyaz yağların antioksidan özeliklerinin ticari antioksidanlar kullanılarak geliştirilmesi amaçlanmıştır. Kullanılan ticari antioksidanların beyaz yağlarda ışık varlığı etkisiyle oluşan oksidasyonunun önlenmesinde avantajlar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, farma ve teknik kalite beyaz yağlar içerisine
ticari antioksidanlar farklı oranlarda girilmiştir. Güneş ışığı simülasyonu altında belirli sürelerde bekletilmiştir. Belirlenen süreler sonunda asit sayısı ve vizkozite değerleri ölçülerek,; DPPH(2, 2-diphenyl-1picrylhydrazyl ) radikali ile UV spektrofotometre cihazı ile absorbans ölçümleri alınarak ticari antioksidanların beyaz yağlar içerisinde oluşturduğu antioksidan aktiviteleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Beyaz Yağ, Antioksidan, Oksidasyon
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SÖZEL ÖZET METİNLER
AĞIR YÜK KAMYONLARI İÇİN TEKERLEK TAKOZ TASARIMI VE STATİK ANALİZİ
İpek ÇAĞLAYAN
Türkiye
Öz: Günümüz otomotiv sanayisinde ağır yük kamyonlarında tekerlek takozu kaygan zeminlerde, eğimli
yollarda ve kış koşullarında tekerlerin altına konularak park esnasında aracın kaymasını önlemek ve park
yerinde sabit olarak kalması amacıyla kullanılmaktadır. Bu sebeple tekerlek takozu ağır yük kamyonları
ve diğer binek araçlarda dahil kullanımı güvenlik açısından önemli bir parçadır. Geliştirilmesi hedeflenen
tekerlek takoz sistemine yönelik patent araştırmaları sonrası konsept modellerin oluşturulması sağlanmıştır. Oluşturulan modellerde yüklemelerin homojen dağılması ve yükün bindiği alanda maksimum yüzey
alanlarının oluşturulabileceği modeller geliştirilmeye çalışılmıştır. Yüklemelerde 6 aks üzerinden hesaplanarak aks başına düşen kuvvetler belirlenmiştir. 97/27AT standart gereği Çekici+Römork+Yük kapasite
değeri 40 ton değerini aşmaması gerekmektedir. Maksimum yük değeri olan 40 ton toplam yük için aks
başına 8.5 ton yük düşmektedir. Tasarım aşamasında tekerlek takoz modeline uygulanacak yüklemeler ve
kullanım şartları belirlenmiştir. Ayrıca boyutsal tolerans için DIN76051 standardı seçilmiştir. Belirlenen
test şartlarına göre sanal ortamda geliştirilecek modellere yük hesaplamaları yapılarak analizlerin gerçekleştirilmesi ve test ortamının simüle edilmesi sağlanmıştır. Model malzemesi PE seçilmiştir. Konsept model olarak ilk aşamada 3 farklı takoz modeli oluşturulmuştur. Konsept model tasarımlarının farklı yüklemeler altında analizleri yapılarak orijinal model ile kıyaslanması yapılmış ve oluşan yer değiştirmeler bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde en optimum değeri veren modelle ilgili olarak en fazla
yer değiştirmelerin takoz alt bölümüne doğru olduğu saptanmıştır. Modelde toplam yer değiştirmeyi söz
konusu yükleme değerlerine göre incelediğimizde maksimum yer değiştirmenin orijinal takoz modelinde
minimum yer değiştirmeden daha küçük olduğu görülmektedir. Stres dağılımını incelediğimizde takoz alt
bölümüne doğru yer değiştirmeden ötürü stres dağılımı artmaktadır. Fakat elde edilen maksimum stres
dağılımı olan 55 MPa orijinal modele göre daha düşük olmaktadır. Bu sebeple geliştirilen modelin orijinal
modele göre belirlenen yükleme şartlarında daha güvenli olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Plastik Enjeksiyon, Kamyon Takozu, Polietilen, Plastik Parça Tasarımı, Moldflow
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
PV DESTEKLİ ARAÇ SOĞUTMA SİSTEMİ TASARIMI
Yusuf ÖZBEK, Rüşdi ERDEM, Burak YORGUN, Ali APALI
Türkiye
Öz: Son yıllarda giderek artan enerji ihtiyacı göz önüne alındığında fosil yakıtların geri dönüştürülemez
oluşları ve çevreye verdikleri zararlar bizleri yenilenebilir enerji kaynaklı çözümlere yönlendirmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan Güneş Enerjisi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre kaynağı gereği daha geniş bir alanda kullanılabilmektedir. Ayrıca fotovoltaik modüller daha ekonomik hale
geldiği gibi yapılan yeni tasarımlarla birlikte verimleri de artmaktadır. Son teknoloji monokristal paneller
ile %25 seviyelerine kadar verimlilikleri ulaşmaktadır. Bütün bunlar PV destekli sistemlerin cazipliğini de
her geçen gün artırmaktadır. Bu çalışmada; fosil yakıtlı araçlarda soğutma sisteminin yakıt tüketimi üzerine
etkisini azaltmak için, seçilen model bir araç üzerinde fotovoltaik panel sistemi tasarlanmıştır. Fotovoltaik
modül olarak Flexible Monokristal bir panel kullanılmıştır. PV modülden elde edilen elektrik enerjisi
MPPT şarj regülatöründen geçerek jel aküyü şarj edecektir. Jel akü yeterli doluma ulaştıktan sonra motora
yük binmeden klima çalıştırılabilecektir. Araç kullanım ve güneş ışınım değerine bağlı olarak jel aküdeki
enerji seviyesi belli bir değerin altına düştüğünde, klima tam soğutma sağlayamayacağı için otomatik olarak aracın kendi aküsü devreye girecek ve soğutma işlemi devam edecektir. Jel akü tam doluma ulaştığında
bypass sistemi sayesinde soğutma sistemi için aracın kendi aküsü devre dışı bırakılarak tekrar jel aküden
enerji sağlanmaya devam edilecektir. Yapılacak otomasyon ve entegrasyon sayesinde jel akünün enerji
seviyesi takip edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Klima, PV Modül, Jel Akü, Şarj Regülatörü
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SÖZEL ÖZET METİNLER
AN EVALUATION AND RECENT DEVELOPMENTS IN TIME OF FLIGHT DIFFRACTION
TEST (TOFD) AS A PROMISING NON-DESTRUCTIVE TEST (NDT) METHOD
Zafer ÖZDEMİR
Turkey
Abstract: Time of Flight Diffraction (TOFD) is a reliable nondestructive ultrasonic testing (UT) method
used to determine flaws in welds. TOFD is used to find the location of a reflector with an ultrasonic pulse.
It is used for welded structures such as pressure vessels and structural steel. TOFD’s main principle is to
emit sound waves into a component and to measure the time from them to return. The difference of TOFD
from other UT methods is that, rather than measuring only for the high amplitude sound waves that reflects
off of the back of the component, it instead measures the response time of low amplitude waves that are
diffracted by the tips of cracks. So; TOFD uses a pair of ultrasonic transducers, one as a transmitter and
the other as a receiver. The low frequency waves propagate at an angle and only diffract back to the receiver
if they hit a defect. If this happens, the time it takes for both waves to make it to the receiver can be used
to create a complete image of the weld and identify the size and location of the damage. TOFD is one of
the fastest methods of nondestructive testing because, unlike other types of UT methods, generally only
one scan is required to find any defect information within the weld. It can locate and measure the size of
many different types of defects with incredible precision. As a result; it can be said that having a high
degree of repeatability, any flaws can be tracked over time.
Keywords: Time of Flight Diffraction (TOFD), Ultrasonic Testing, Non-Destrcutive Method, Welding
Flaws
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ LABORATUVARINDA FMEA RİSK
DEĞERLENDİRMESİ
Zehra Gülten YALÇIN, Mustafa DAĞ, Ercan AYDOĞMUŞ
Türkiye
Öz: Bu çalışmada, Kimya Mühendisliği tehlikeli ve çok tehlikeli iş yeri sınıfında olması sebebiyle 6331
sayılı yasa olan İş Sağlığı ve Güvenliği yasası ile risk analizi yapılması zorunludur. Bu sebeple Karatekin
Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde öğrenci laboratuvarında FMEA yöntemiyle risk değerlendirilmesi analizi yapılarak mevcut risklerin en aza indirgenmesi ya da tamamen yok edilmesi çalışması
yapılmıştır. Çalışma öncesi anket soruları hazırlanmıştır. Hazırlanan anket 140 sorudan oluşmaktadır. Laboratuvarda çalışan hocalara gerekli bilgi verilerek bu anket sorularını çalışma ortamında kullandıkları
cihazların olduğu bölümde cevaplamaları istenmiştir. Anketleri cevaplaması için 1 hafta süre tanınmış ve
sonrasında anketler geri alınmıştır. Yapılan incelemede Laboratuvarda mevcut risklerin, puan olarak
100’den fazla çıkan soruları tespit edilmiştir. Puan olarak fazla çıkan soruları içeren riskler için önleyici
faaliyet çalışması yapılmıştır. Son olarak öğrenci laboratuvarındaki iyileşme oranları hesaplanmıştır. En
yüksek riske sahip bölgeler sırasıyla “Tehlikeli kimyasal atıkların sürekli depolanmaması” , “Depolama
alanlarına yetkili personel girmemesi” , “Gaz ile çalışan cihazların güvenilir olmaması”, “Tüm alet ve gereçlerin kullanımında hijyen şartlarının sağlanmaması” , “Acil durum eğitim eksikliği” bulunmuştur. Bunlar için sırasıyla “Atıkların uygun şekilde etiketlenmesi ve uzun süreli bekletilmeden ilgili firmalara teslim
edilmesi” , “Güvenlik uyarı işaretinin konulması”, “Uygun detektörlerin eklenmesi ve gazla çalışan cihazların güvenilir cihazlarla donatılması ” , “Laboratuvarda çalışanların cihaz ve alet bakımında hijyen konusunda eğitilmesi” , “Tüm çalışanlara komisyon tarafından periyodik eğitim semineri verilmesi” önerilmiştir
ve sırasıyla %99,8 , %99,8 , %41,7 , %42,9 , % 99,2 iyileşme oranları elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kimya Laboratuvarı, FMEA Risk Değerlendirmesi, Laboratuvar Güvenliği
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KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM OFİSLERİNDE FMEA YÖNTEMİ İLE RİSK
DEĞERLENDİRMESİ
Zehra Gülten YALÇIN, Mustafa DAĞ, Ercan AYDOĞMUŞ
Türkiye
Öz: Bu çalışmada, Kimya Mühendisliği Bölüm katında mevcut sınıf, ofis, çay ocağı, asansör, koridor ve
tuvaletlerde FMEA yöntemiyle risk değerlendirilmesi çalışması yapılmıştır. Hazırlanan anket soruları bölüm çalışanlarına verilmiştir. Anketleri cevaplaması için 1 hafta süre sonrasında anketler geri alınarak risklerin belirlenmesi yapılmıştır. Değerlendirme sonrası birimlerde görülen risklerin, puan olarak 100’den
fazla çıkan soruları tespit edilmiş olup risk önleme faaliyet çalışmaları için personele tekrar anket dağıtılarak önleyici faaliyetler yapılmıştır. Bu çalışma ile iyileşme oranları hesaplanmıştır. En yüksek riske sahip
bölgeler sırasıyla “Kullanılan masa, sandalye ve destek ekipmanlarının ergonomik olmaması” , “Zeminin
kayma ve düşme riskine karşı uygun tasarımla yapılmamış olması” , “Kullanılan kablolu aletlerin dağınık
olması”, “Gaz algılayan sistemin çalışır durumda olmaması” , “Yüksek yerlere yerleştirilmiş nesneler ile
dolapların sabitlenmemiş olması”, “ Üçlü prizlere birden fazla fiş bağlanması”, “ Kullanılan ekranlı araçların ses seviyesinin yüksek olması” , “ Oda temizliğinin hafta içi yeterli yapılmaması” , “ Haşere kontrollerinin yeterli yapılmaması” bulunmuştur. Bunlar için sırasıyla “Kullanılan masa, sandalye ve destek ekipmanlarının ergonomik olması” , “Zeminin kayma ve düşme riskine karşı uygun tasarımla yapılması” ,
“Kullanılan kablolu aletlerin düzenlenmesi”, “Gaz algılayan sistemin çalışır durumda olması” , “Yüksek
yerlere yerleştirilmiş nesneler ile dolapların sabitlenmiş olması”, “ Üçlü prizlere birden fazla fiş bağlanmaması”, “ Kullanılan ekranlı araçların ses seviyesinin düşük olması” , “ Oda temizliğinin hafta içi yeterli
yapılması” , “ Haşere kontrollerinin yeterli yapılması” ile önerilmiştir ve sırasıyla %37,5 , %14,4 , %17.14
, %27,7 , % 17,14, %13,3, %2,2, %23,3, % 3,3 İyileşme oranları elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Üniversite Ofisleri, FMEA Risk Değerlendirmesi, Çalışan Güvenliği
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
SEBZE EKSTRAKTLARI İLE KÜR EDİLMİŞ ET ÜRÜNLERİNDE LİSTERİA
MONOCYTOGENES
Zeynep Feyza YILMAZ ORAL, Yağmur AKYOL, Güzin KABAN
Türkiye
Öz: Nitrit, et ürünlerinde karakteristik kür renginin oluşumu, Clostridium botulinum ve Listeria monocytogenes dahil gıda kaynaklı patojenler ile bozulmaya neden olan mikroorganizmaların inhibisyonu, kür
lezzetinin gelişimi ve oksidatif ransiditenin geciktirilmesi amacıyla kullanılan önemli katkı maddesidir. Bu
amaçla kullanılan diğer bir kürleme ajanı nitrattır. Ancak nitratın beklenen etkileri gösterebilmesi için nitrite indirgenmesi gerekmektedir. Bu fonksiyonlarının yanı sıra nitrat ve nitrit, karsinojenik, mutajenik ve
teratojenik özellik gösteren nitrozamin oluşumunda da önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle et endüstrisinde alternatif kürleme ajanlarına yönelik araştırmalar yapılmış ve halen de bu araştırmalara devam edilmektedir. Bu alternatifler arasında nitratça zengin kereviz, pazı, ıspanak, turp ve marul gibi sebzelerin
kürleme ajanı olarak kullanımı ön plana çıkmaktadır. Nitrat ile kür edilen et ürünlerinde sebze ekstraktları
doğrudan nitrat kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Ancak burada da nitratın mutlaka nitrite dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunun için et endüstrisinde starter kültür olarak kullanılan koagülaz(-) stafilokoklardan (Staphylococcus xylosus ve S. carnosus) yararlanılmaktadır. Bu mikroorganizmalar nitrat redüktaz aktivitesi ile nitratı nitrite indirgeyebilmektedir. Nitrit ile kür edilmiş ürünlerde ise nitratı nitrite dönüştürülmüş sebze tozu veya ekstraktları kürleme amacıyla kullanılmaktadır. Nitratın nitrite yeterince dönüştürülememesi durumunda gıda kaynaklı patojenlerin gelişme riski artmaktadır. Mevcut bu çalışmada, sebze
ekstraktı/tozu veya sularının işlenmiş et ürünlerinde kürleme ajanı olarak kullanımının önemli bir gıda
kaynaklı patojen olan L.monocytogenes’in gelişimi ve davranışına etkileri incelenmiş ve gıda güvenliğine
yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kür Edilmiş Et Ürünleri, Listeria Monocytogenes, Sebze Ekstraktları, Nitrit, Nitrozaminler
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SÖZEL ÖZET METİNLER
PORSELEN BİSKÜVİ ATIĞININ SERT PORSELEN BÜNYEDE KULLANIMININ
İNCELENMESİ
Zuhal KARAAĞAÇ, Ahmet Buğra KEYVANKLI
Türkiye
Öz: Kontrolsüz ve hızlı artan dünya nüfusunun insanlar için getirdiği ihtiyaçlar; üreticileri daha fazla hammadde kaynaklarını tüketmeye mecbur kılmıştır. Üretimdeki bu hammadde artışıyla pek çok çeşit atık
meydana gelmektedir. Çevre üzerinde ciddi bir kirlilik baskısı oluşturan bu atıkların tekrar kullanımı, geri
dönüşümü gibi yöntemler ile doğal hammadde kaynaklarının tüketiminin en aza indirilmesiyle hem çevrenin korunumu hem de ekonomi için ilave bir itici güç olması bakımından önem göstermektedir. Porselen
sofra eşyası, bir nevi kilden yapılan ve yüksek sıcaklıklarda pişirilen üzeri sırlı seramik ürünlere verilen
isimdir. Sofra eşyası üretiminde maliyetin %13-15 işçilik, %50-55 hammadde ve %27-32 enerjiden oluşmaktadır. Sofra eşyası üretiminde izostatik pres, torna, basınçlı döküm ve döküm şekillendirme yöntemleri
kullanılmakta olup son yıllarda özgün tasarımlarında ön plana çıkmasıyla farklı geometrik şekilli ve yenilikçi ürünler farklı şekillendirme yöntemleri ile şekillenmektedir. Şekillendirme aşamasında başlayarak
bisküvi fırın çıkışı ve sırlı fırın çıkışı gibi proses adımlarında fireler oluşmaktadır. İşçilik ve emek yoğun
bir sektör olan sofra eşyasında bu ara yası mamul ve nihai mamullerin değerlendirilmesi ve işletmeye geri
kazandırılması önem arz etmektedir. Bisküvi fırının çıkışında şekillendirme sonrası görülemeyen, fırın rejiminden kaynaklanan, üretim esnasında veya ürünün geometrik yapısına bağlı olarak çatlak mamuller
meydana gelmektedir. Bu çatlak mamuller bisküvi kırıkları olarak ayrılmaktadır. Bu çalışmada; bisküvi
fırın çıkışı fire olarak ayrılan çatlak, kırık vs. gibi bisküvilerin öğütülerek mevcut porselen reçete bileşimi
baz alınarak rasyonel analizin korunmasıyla %1, %3 ve %5 ilave edilerek nihai ürünün teknolojik özellikleri mevcut porselen reçetesi ile kıyaslanarak incelenmiştir. Kurutma sonrası kuru küçülme ve kuru mukavemet değerleri, sinterlenme sonrası pişme küçülmesi, pişme mukavemeti, deformasyon miktarı, su emme
miktarı, ışık geçirgenliği ve renk ölçümlerini belirlemek için testler yapılmıştır. Sinterlenen numunelerde
termal genleşme katsayılarının belirlenmesi için dilatometre kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Porselen, Bisküvi Kırıkları, Geri Dönüşüm, Atık, Hammadde
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VOLLASTONİTİN PORSELEN MAT SIRINDA KULLANIMININ İNCELENMESİ
Zuhal KARAAĞAÇ, Ahmet Buğra KEYVANKLI
Türkiye
Öz: Seramik sır, öğütülmüş empüritesi düşük inorganik hammaddelerden elde edilen ve seramik bünye
üzerinde pişirme neticesinde camsı yapıya benzer bir yapı oluşturabilen bileşimlere ve oluşan tabakaya
denir. Sır, kimyasal bileşimi açısından pişme sırasındaki davranışına, bünyenin ısıya bağlı davranışlarına
uyum sağlamak ve kullanım esnasındaki koşullara karşı dayanıklı olması gerekmektedir. Sırın farklı koşullarda kullanımına göre çeşitli oksitlerden bileşimler yapılarak sır hazırlanır. Bu bileşimi oluşturan oksitlerin farklı erime davranışa sahip olmasından dolayı sır tabakasına kazandırdığı özellikler farklıdır. Bu
özellikler genellikle kimyasal bileşim ve pişirme parametrelerine bağlı olmak üzere, erime, viskozite, yüzey gerilimi, ısıl genleşme, mekanik ve kimyasal dış etkenler gibi parametrelerden dolayı farklılık gösterebilir. Sırlar uygulandığı ürünün renk, parlaklık ve yüzey pürüzlülüğü gibi nihai özelliklerinin çoğunda
büyük etkiye sahiptir. Sırlar farklı renklerde, yapılarda ve parlak veya mat olarak elde edilebilir. Sırda,
1100°C sıcaklıklar üzerinde ergitici görevi gören kalsiyum oksiti (CaO), kalsit ve dolomit cevherleri karşılamaktadır. Bir başka kalsiyum oksit (CaO) kaynağı CaSiO3 kimyasal formülüne sahip %52 SiO2 ve
%48 CaO teorik kompozisyonunun oluşan vollastonittir. Demir, titanyum, magnezyum, stronsiyum ve
mangan oksit gibi emprütileri içermektedir. Renk olarak gri, beyaz, bazen krem ya da çok açık yeşil olarak
bulunmaktadır. Beyaz renkte olması ile birlikte inci gibi camsı parlaklık göstermektedir. Mohs skalasına
göre 4.5-6 arasında sertliğe sahiptir. (Florit ve Apatit arasındadır.) Özgül ağırlığı 2.87-3.09 gr/cm3, ergime
derecesi ise 1540°C’dir. 1125°C’de pseudohoxegonal yapıdan vollastonit yapıya geçiş yapmaktadır. αCaSiO3 yapıya sahip vollasonitin termal genleşme katsayısı 118x10-7K-1 olarak bilinirken β-CaSiO3 için
65x10-7 K-1’dir. Vollastonit çoğunlukla sağlık gereçlerinde, seramik karolarda, sofra eşyalarında ve sanatsal ürünlerde tercih edilmektedir. Vollastonit, düşük küçülme, boyutsal homojenlik, mukavemet ve düşük nem yayılım oranına ile hızlı pişirmeyi sağlamaktadır. Bu çalışmada; Mevcut porselen sırın rasyonel
analizi korunarak bileşiminde mevcut olan kalsit yerine vollastonit ilave edilerek ürünlerin termal genleşme katsayısı, renk ölçümlerini, deterjana dayanım, metal marking ve bulaşık makinası çevrim performansları değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Porselen, Sır, Vollastonit, Termal Genleşme, Mat Sır
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DOĞRUSAL OLMAYAN SONLU ELEMAN SİMÜLASYONLARI İLE TARİHİ YIĞMA
KÖPRÜLERİN YAPISAL PERFORMANSININ DEĞERLENDİRMESİ
Özden SAYGILI
Türkiye
Öz: Türkiye'de inşa edildikleri dönemde bölgede ulaşımı sağlayan taş veya tuğladan oluşan tarihi yığma
kemerli köprülerin çoğu geçmişten günümüze kültürel değerlerinin önemi ile varlığını sürdürmüştür.
Yığma köprülerin çoğu, nehir yatağının her iki yanında sellerden korumak için yükselen yuvarlak veya
hafif sivri bir kemer şeklindedir. Uzunlukları ve yükseklikleri, inşa edildikleri vadinin genişliğine ve derinliğine göre değişmektedir. Bu çalışmada, Türkiye'nin kuzeybatı ve kuzeydoğusunda bulunan iki tarihi
yığma köprünün sismik davranışı incelenmiştir. Bu köprülerin mevcut haliyle korunabilmesi ve geleceğe
güvenle aktarılabilmesi için beklenen depremler altında sismik performansın araştırılması önemlidir.
Yığma kemer köprülerin yapısal davranışını araştırmak için oluşturulan sonlu eleman modelleri, köprü
üzerinde yapılan tahribatsız deney sonuçları kullanılarak kalibre edilmiştir. Yığma köprülerin yapısal davranışı 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde verilen yer hareketi seviyeleri ile uyumlu yapay ve gerçek depremler altında simule edilerek, köprülerin göçme mekanizması ve sismik aktivite özellikleri gereği
bölgede beklenen deprem hareketi altındaki performansı değerlendirilmiştir. Dinamik analiz sonuçlarında,
yapay yer hareketi verileri altında yığma köprülerde gerçek yer hareketi verilerine göre daha daha fazla
deformasyon olduğu görülmüştür. 2475 yıllık bir geri dönüş periyoduna sahip depremde büyük hasar veya
göçmeye karşı önemli ölçüde savunmasız oldukları görülmüştür. Gerçek ve yapay yüklemeler altında, köprülerin mansap tarafında ve kemer üst bölgesinde önemli hasarlar gözlenmiştir. Bu deformasyonlar, yapay
yer hareketi veri setinin sonuçlarında daha çok vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yığma Kemerli Köprüler, Dinamik Analiz
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AYNI TEHLİKE VE RİSKLER İÇİN FARKLI RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMOTİV BAKIM ONARIM SERVİSİ İÇİN ÖRNEK
BİR ÇALIŞMA
Özer KAÇAR, Ali Riza MOTORCU
Türkiye
Öz: Ülkemizde araç sayısı gün geçtikçe artarken, buna paralel olarak otomotiv bakım onarım servislerinin
sayıları da artmaktadır. Otomotiv bakım onarım servisleri İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) mevzuatında tehlikeli sınıfta yer almaktadır. İSG sisteminin verimli olabilmesi için tehlikelerin saptanarak risk değerlendirmesi yapılması zorunluluğu vardır. Risklerin çok çeşitli yapılarda olması farklı risk değerlendirme metotlarının da geliştirilmesine neden olmuştur. Bir tehlikenin risk derecesi ölçüldüğünde hangi risk değerlendirme yöntemi kullanılırsa kullanılsın aynı Risk Öncelik Sırasını (RÖS) vermesi gerektiği düşünülür.
Bu çalışmada, bir otomotiv bakım ve onarım özel servisinde belirlenen risk etmenleri 5 farklı risk değerlendirme yöntemi ile analiz yapılmış ve ardından bu değerlendirme yöntemlerinin sonuçları karşılaştırılmıştır. Risk değerlendirmeyi yapan kişi, işyeri ve işyerinde bulunan tehlikeler sabit tutularak risk değerlendirme metotlarının analiz sürecinde bulunan frekans, saptanabilirlik, çalışan sayısı, daha önce geçirilen
kaza ya da meslek hastalığı verilerinin seçilen risk değerlendirme yöntemleri ile elde edilen sonuçlara etkilerinin olup olmadığı araştırılmıştır. 66 adet tehlike kaynağı saptanan bu işyerinde Risk Değerlendirme
metotları olarak Fine Kinney Yöntemi, Birincil Risk Analizi (PHA), 5x5 L tipi Matris, Hata Türleri ve
Etkileri Analizi (FMEA) ve X Matris Yöntemi kullanılmıştır. Metotların RÖS skorları kıyaslandığında, 1.
Derece Risk önceliği olarak Fine Kinney Yöntemi 20 adet, Birinci Risk Analizi 13 adet, Hata Türleri ve
Etkileri Analizi 10 adet risk sonucu verirken 5X5 L Tipi ve X Matris Yöntemi 1.derece risk sonucu vermeyerek risk değerlendirme metotlarının aynı tehlike ve riskler için farklı sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.
Bu çalışma sonucunda doğru risk değerlendirme yöntemi seçilmediği takdirde önlem alınmada geç kalınabileceği anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Risk Değerlendirme, 5x5 L Tipi Matris, Birincil Risk Analizi (PHA), Fine Kinney
Yöntemi, Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA), X Matris Yöntemi
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SÖZEL ÖZET METİNLER
BURULMA ETKİSİ ALTINDAKİ ÇATLAKLI AHŞAP PLAKALARDA GERİNİM ANALİZİ
Özlem POLAT, Mehmet YETMEZ
Türkiye
Öz: İnsanlığın başlangıcından günümüze kadar olan süreçte doğal bileşik malzemelerden olan ahşaplar,
günümüzde yapısal eleman olarak yaygın kullanım alanına sahip malzemelerdendir. Ahşapların mekanik
özelliklerinin belirlenmesi için birçok yöntem vardır. Yapısal unsurlardan plakalar ele alındığında, ahşap
plakaların mekanik özelliklerinin belirlenmesinde burulma testi, gerinim dağılımının anlaşılabilmesi için
önemli test yöntemlerinden biridir. Bu çalışmada, Zonguldak ili doğal ortamında yetişen kavak (poplar
tree) , ıhlamur (linden tree) ve köknar (fir tree) ağaçlarına ait plakalar göz önüne alınmıştır. ASTM D19815 test standardı kapsamında yapılan bu çalışmada, plakalar önceden belirlenmiş olan ölçülerde hazırlanmıştır. Plaka merkez ekseninde, çatlaksız, tek kenar çatlaklı ve iki kenar çatlaklı koşullar altında zamana
bağlı gerinim sonuçları elde edilmiştir. Hazırlanan plakalar, aurdinio uno destekli burulma makinesinde
burulma açısı kontrollü yüklemelere maruz bırakılmıştır. Kayma gerilmesi altındaki plakaların eksenel birim uzamalarını ölçmek için strain gauge (gerinim pulu) tekniği kullanılmıştır. Plaka numuneleri deney
düzeneğine bağlanarak belli zaman aralıklarında gerinim göstergesinden alınan veriler analiz edilmiştir.
Ağaç tiplerine bağlı olarak, süreksizlik içeren yapısal plakaların servis koşulları kıyaslanmıştır. Burulma
etkisinde kalan üç ahşap plaka tipi için kayma modülleri bulunarak, deformasyon geometrisine bağlı kayma
açıları elde edilmiştir. En az şekil değiştirme köknar plakalarında hesaplanırken, en çok deformasyonun
ise ıhlamur plakalarında görüldüğü ortaya konmuştur. Sonuçlar grafik ve tablo halinde sunulmuştur. Bu
tür yapısal malzemelerin, mühendislik temelli bileşik malzeme tasarım potansiyeli ve kullanım türevleri
bu çalışma kapsamında ayrıca tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ahşap Plaka, Çatlak, Burulma, Gerinim Analizi, Kırılma Tokluğu
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
FARKLI GERGİ ÇUBUKLARI İLE TASARLANMIŞ KEMER MODELLERİN SONLU
ELEMANLAR İLE ANALİZİ
Şükran TANRIVERDİ, Fatih Kürşat FIRAT, Ali URAL, Mehmet Emin KARA
Türkiye
Öz: İnsanoğlu ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla, geçmişten günümüze kadar bulunduğu dönemin
imkân ve teknolojilerini kullanarak, binalar, yollar, su yolları, köprüler, camiler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar gibi çeşitli yapılar inşa etmişlerdir. Geçmişte yapılan bu yapıların çoğu yığma şeklinde olup,
taşıyıcı malzeme olarak taş, tuğla, briket gibi malzemeler kullanılmıştır. Kemerler, tonozlar, kubbeler ve
duvarlar yığma yapıların taşıyıcı sistemlerini oluşturmaktadır. En önemli kültürel mirasımız olan kemerler,
büyük açıklıkları geçmek ve çeşitli tarihi yapılarda taşıyıcı sisteme katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır.
Kemerli yapılar taş, tuğla gibi malzemelerden yapıldığı için genelde basınca çalışmaktadır. Bu yapıların
basınç dayanımları yüksek, çekme dayanımları ise düşüktür. Tarihi yapılar incelendiği zaman kemerlerde
çekme kuvvetini karşılayabilmeleri için kemer-kolon birleşiminin içerisine yerleştirilmiş ahşap ve demirden üretilmiş gergi çubukları karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada biri gergi çubuksuz referans model olarak adlandırılan, beş tanesi de farklı tasarımlarda gergi çubuğu ile tasarlanmış toplamda altı adet kemer
modellerin LUSAS analiz programı kullanılarak sayısal modellemesi yapılmıştır. Sayısal analizde, makro
modelleme de Drucker - Prager kırılma kriteri kullanılarak doğrusal olmayan analizler gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen analiz sonuçları tablo ve grafiklerle karşılaştırılıp, gergi çubuğunun kemerin taşıma kapasitesini arttırdığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda günümüzde kemerlerde özellikle onarım ve güçlendirilmede
kullanılan gergi çubuklarının uygulamada nasıl yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu çalışma Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 2013/92 nolu proje ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kemer, Gergi Çubuğu, LUSAS Software
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SÖZEL ÖZET METİNLER
TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE YAZILIM UZMANLIĞI YAKLAŞIMLARI: ÖRNEK BİR
UYGULAMA
Oğuz DÜZ, Senai YALÇINKAYA, Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ
Türkiye
Öz: Bu çalışma bir araştırma ve uygulama şeklinde hazırlanmıştır. Araştırmada daha önceden kullanılmamış bir ölçek kullanılmıştır. Kullanılan ölçek bir ölçek geliştirme şeklindedir. Araştırmada kullanılan ölçek
5’li likert şeklinde düzenlenmiştir. 1 ile 5 değerleri arasındadır. Araştırma öncesinde bir ön test çalışması
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen ön test için toplam 125 yazılım uzmanı araştırmaya dahil edilmiştir.
Araştırmaya katılım sağlayan kişiler basit rassal yöntem ile belirlenmiştir. Araştırmaya dahil katılımcıların
tamamına anket formları internet üzerinden kişilere gönderilmiştir. Elde edilen veriler SPSS ve EVİEWS
istatistik programlarına aktarılarak geçerlilik ve güvenirlilik testleri gerçekleştirilmiştir. Cronbach Alfa
Katsayısı olarak 0.721 değeri elde edilmiş olup, bu değer beklenen değerin üzerinde olduğundan asıl araştırmaya geçilmiştir. Araştırmaya toplam 748 kişi katılım sağlamıştır. Katılımcıların tamamı basit rassal
yöntem ile belirlenmiştir. Araştırmacılara bazı yazılım firmaları ve yazılım konusunda ortak kullanım gösteren internet ortamlarından kişilere internet üzerinden anket formları gönderilmiştir. Gönderilen anket
formunun toplamı 1261 adet olup, bu anket formlarından geri dönen sayı ise 856 adettir. Bu anketlerin
sadece 748 adeti uygulamaya uygun bulunmuş ve analize geçilmiştir. Farklı istatistik yöntemler ile analiz
gerçekleştirilmiş ve elde edilen analiz sonuçları bulgular ve sonuç olarak araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmaya katılanların tamamı teknoloji yönetimi ve yazılım uzmanlığı konusunda yetkin kişilerdir. Demografik dağılım farklılık göstermektedir. Yazılım uzmanı olan katılımcıların tamamı üniversite mezunudur.
Gelir seviyesi asgari ücret üzerindedir. Katılımcıların tamamına yakını özel sektörde çalışmaktadır. Kamu
alanında çalışan katılımcı yoktur. Katılımcıların bazıları ise hem özel sektörde bir kuruma bağlı olarak
ayrıca serbest kişisel çalışma şeklinde hareket etmektedir. Elde edilen veriler ve sonuçlara göre, araştırmaya katılanların tamamı konusuna hâkim, yazılım uzmanlığının geleceğin mesleği ve vazgeçilmezi yönündeki düşünce ile beklentileri ön plana çıkan bulgular arasındadır. Gelir beklentileri oldukça yüksektir.
Serbest çalışmayı ve disiplinli bir çalışma hayatı benimsedikleri, grup çalışmasına yatkın ve istekli oldukları, amaç ve hedefleri olduğu saptanan sonuçlar arasında yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yazılım, Teknoloji, Uzman, Yönetim, İnternet, Bilgisayar
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SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
UZAKTAN ERİŞİM EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KULLANICI ARAYÜZÜ: VERİMLİLİK VE
PERFORMANS ANALİZİ
Oğuz DÜZ, Senai YALÇINKAYA, Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ
Türkiye
Öz: 2019 yılı itibariyle birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye açısından da önemli gelişmelere neden
olan COVID-19 eğitim teknolojisi alanında da etkisini göstermiştir. Yarı kapanmalar ve bazı yaş farklılıklarına yönelik olarak uygulanan kamusal yaptırımlar nedeniyle uzaktan eğitimin önemi derinden hissedilmiştir. Bu nedenle kullanılan bazı yazılımların yeterli mi yetersizmi olduğu, kullanıcılarına etkin ve verimlilik konusundaki sağladığı avantaj ile dezavantajların neler olduğunun belirlenmesine yönelik hazırlanan
bu çalışmada 5’li likert ölçekten oluşan bir anket kullanılmıştır. Bir ölçek geliştirme çalışması şeklinde
hazırlanan bu uygulama çalışmasında daha öncesinde kullanılmamış uzman görüşleri alınarak hazırlanan
ölçme aleti anketin geçerlilik ve güvenirliliğinin sağlanması amacı ile 126 katılımcıya yönelik bir önt test
yapılmıştır. Katılımcıların tamamı basit rassal yöntem ile belirlenmiştir. Elde edilen veriler SPSS ve
EVİEWS istatistik programları ile analiz edilmiştir. Cronbach Alfa Katsayısı olarak 0.741 değeri elde
edilmiştir. Elde edilen bu değer bekelen değerin üzerinde olduğnudan asıl araştırmaya geçilmiştir. Araştırmaya toplam 892 farklı demografik özellikleresahip kişi katılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler ilgili
istatistik program ve farklı istatistik yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonrasında
elde edilen bulgular sonrasında sonuç kısmına gidilmiştir. Sonuç olarak son iki yıldır yaşanan PANDEMİ
nedeniyle uzaktan erişim teknolojisiyle yapılan eğitim sisteminde ciddi sorunlar yaşandığı, kullanılan arayüz sisteminin yeterli ve etkili olmadığı, istenilen performans ve verimliliğin sağlamadığı, beklenen ya da
talep edilen ihtiyaçlara yeterince cevap vermediği katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Ayrıca kullanılan
uzaktan erişim eğitim sisteminin teknoloji uyumluluğu ile ilgili farklı sorunlar yaşandığı, hem eğitimci
hem eğitim alanlar arasında da sorunlar yaşandığı, bu nedenle eğitim kalitesinin istenilen düzeyde olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Eğitimi, Verimlilik, Performans, Arayüz, Yazılım
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SÖZEL ÖZET METİNLER
TEKNOLOJİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI
Ayhan AYTAÇ, Murat KORKMAZ
Türkiye
Öz: Teknoloji kullanımı her geçen gün yaygın bir hale gelmektedir. Geçmişten günümüze kadar geçen
süreye baktığımızda gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkelerinin teknoloji anlamında ciddi yatırımlar,
ar-ge çalışmaları ve en önemlisi ekonomik anlamadaki güç farkılıklarını uluslararası rekabet gücü olarak
kullandıklarını söyleyebiliriz. Gelişmiş dünya ekonomilerine baktığımızda da teknolojik üstünlüğün ekonomi üzerinde önemli bir etki meydana getirdiğini görmekteyiz. Teknoloji ve teknoloji yatırımlarının ekonomik büyüme, karlılık, rekabet açısından üstünlük, tercih edilirlik, saygınlık ve en önemlisi üstünlük kabiliyetlerinin dünya ülkelerine farklı katkılar yarattığı bilenen gerçeklerdir. Özellikle Japonya, Amerika,
Güney Kore, Çin, Almanya, İngiltere gibi gelişmiş dünya ülkelerine baktığımızda hem teknoloji hem de
ağır sanayi anlamında önemli bir güce sahip oldukları görülmektedir. Aynı şekilde farklı dünya ülekelerinde bu anlamda güç ve farklılıklara sahip olduğu gerçeğini unutmamak gerekir. 1990’lı yılların sonlarına
doğru hızlanan ve hız kazanan sermaye yatırımları, gelişmiş dünya ülkelerinin gelişmekte olan dünya ülkelerine yaptıkları yatırımlara bağlı olarak ortaya çıkan teknoloji gelişmesi, birçok dünya ülkelerinin farklı
dünya ülkeleri üzerinde söz sahibi olmasına da katkı sağlamıştır. Çünkü artan işgücü, üretim ve ekonomik
getiri o ülkenin diğer dünya ülkelerinden farklı bir süreç işletmesine ve yönetmesine fayda yaratmaktadır.
Yine Coe ve Helpman (1995) tarafından yapılan bir çalışmada gelişmekte ve gelişmiş olan dünya ülkelerinin teknoloji transferi ile yüksek oranlı katma değer yarattıklarına vurgu yapılmaktadır. Her geçen gün
artan teknolojik gelişmeler başta kişisel gelişim, ülke ekonomisine yönelik katkı, farklılıkların ortaya çıkması, savunma sanayide atılımlar, üretim ve ağır sanayide söz sahibi olmak gibi imkanlarıda beraberinde
getirmektedir. Bu nedenle teknolojinin ülke ekonomileri üzerindeki etkisi ile faydası göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Teknolojik gelişmişlik söz sahibi olma, ekonomik rant ve getiri, iş gücü artışı ve ülke
ekonomisine ciddi katkı sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Teknoloji, Rant, Fayda, İşgücü, Rekabet
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TEKNOLOJİK İNOVASYONUN ÜLKE EKONOMİLERİ VE BÜYÜME ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ
Ayhan AYTAÇ, Murat KORKMAZ
Türkiye
Öz: İnovasyon gelişme, iyileştirme, yenilik, sürekli iyileştirme ve farklılık olarak tanımlanabilir. Literatür
açısında baktığımızda ise sistematik olarak sürekli gelişmeye ve yenilenmeye yönelik faaliyetler bütünü
olarak ifade edilmektedir. Başta ülkeler olmak üzere kurum ve kuruluşların özellikle inovatif çalışmaları
AR-GE yatırımları ve faaliyetleri hem kendileri açısından hem de ülke ekonomisi açısından büyük katma
değer sağlamaktadır. Teknolojide gelişme ise tüm dünya ülkelerinin vazgeçilmezi diyebiliriz. Teknolojik
üstünlük, ağır sanayide kalkınmışlık, farklılıkların veya rekabet edebilirliliğin sağlanması hem ülke ekonomisine hem de bireysel gelişmeye katkı sağlamaktadır. Özellikle son yıllarda gelişmekte olan dünya
ülkelerine baktığımızda da teknoloji ağırlıklı yatırımların ön planda olduğunu görmekteyiz. Türkiye açısından değerlendirdiğimizde de son 10 yıl içerisinde gerçekleştirilen teknolojik yatırımlar ülke ekonomisine katkı sağlamakla birlikte, uluslararası farklı anlamda söz sahibi olma hakkını kazandırmıştır. Bunların
başında insansız hava taşıtları örnek bir çalışmadır. Yine teknolojinin en yaygın olarak kullanıldığı alanlardan birisi de sağlık sektörüdür. Şuanda Türkiye açısından bir değerlendirme yapıldığında ise Türkiye
sağlık sektörünün de uluslararası anlamda rekabet gücünün olduğunu, tercih edilen ve bu yönde ülke ekonomisine katma değer sağlayan sektör, alan olarak gösterilmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte talep artışı, istihdam ve en önemlisi kişisel gelişmeye bağlı olarak gelir ve refah düzeyinin de artış sağlamasıdır. Bu durum ülke bireylerinin daha müreffeh yaşamasına, konfor sağlamasına, uluslararası saygınlık
kazanmasına ve en önemlisi ülke ekonomisinin güçlenmesine neden oluşturmaktadır. Genel olarak baktığımızda ise teknolojik üstünlük uluslararası söz sahibi olmaya, rekabet gücünün artmasına, istihdam ve
işgücüne yönelik katma değer artışı sağlamasına, döviz girdisinin artarak ekonomik güç sağlanmasına da
ayrı bir katkı sağlamaktadır. Bu nedenle kamu yönetimi ve siyasi otoritenin de teknolojik yatırımlar, araştırma ve geliştirmeye yönelik ayrılan ekonomik faydanın daha etkili bir hale getirilmesinin bir zorunluluk
olduğunu söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Teknoloji, Ekonomi, Gelişmişlik, Rant, Büyüme
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SÖZEL ÖZET METİNLER
COVID-19 SÜRECİNDE TEKNOLOJİNİN SAĞLIK KURUMLARINDA KULLANIMI: HASTA
SAĞLIK KURUMU İLİŞKİSİ
Senai YALÇINKAYA, Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, Murat KORKMAZ
Türkiye
Öz: 2019 yılı sonunda Çin’in Wuhan şehrinde başlayan COVID-19 virüs salgını hızla birçok dünya ülkesini etkisi altına almıştır. Türkiye’de 2020 yılının başlarında ortaya çıkan virüs hızla ülkenin tamamını
etkisi altına alarak, sosyal hayatın çekilmez bir hale gelmesine neden olmuştur. Bu durum ülkenin refah ve
sosyal hayatını felç etmiş, ekonomik ve kişiler arası ilişkilerin yok olmasına kadar getirmiştir. Ayrıca hızla
yayılan virüs nedeniyle ölümler artmış, sağlık hayatı felç olmuş, sosyolojik anlamda bir travma dönemi
başlamıştır. Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalar ve gelinen noktaya baktığımızda da COVID-19 pandemi
sürecinin insan psikolojisi üzerinde de önemli tahribatlar meydana getirdiği görülmüştür. Konuyla ilgili
başta kamu ve devlet otoritelerinin uygulamaları, kısıtlamaları, cezalar ve yaptırımlara yönelik süreçte toplumun sosyal hayatını yok etme noktasına getirmiştir. Artan virüs vakası nedeniyle sağlık kurum ve kuruluşları, sağlık çalışanlarının verimlilik, performans ve etkili sağlık hizmetlerinde aksamalar meydana gelmiş, yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısının artması nedeniyle sağlık kurumlarının işlemleri ile faaliyetleri durma noktasına gelmiştir. Virüsün bulaş riskinin yüksek olması, hızla yayılması ve etkisinin sağlık
riski açısından yüksek olması nedeniyle, birey ve sağlık kurumları arasındaki teknolojik iletişimin önemi
de kendini derinden hissettirmiştir. Şuanda gelinen nokta ve edinilen bilgi, tecrübe ve örnekler ile sağlık
kurum ve çalışanlarının teknoloji ağırlıklı hizmet verdiklerini görmekteyiz. Ayrıca sağlık riski açısından
ve toplum ile bireylerinin bilgilendirilmesindeki teknoloji kullanımınında önemini her geçen gün hissetmekteyiz. Virüs nedeniyle toplumun virüse karşı alacağı tedbirler, uygulamalar, önlemler ve kamusal sorumluluklar yine teknolojik sistemle hızla iletilmekte ve toplum bilgilendirilmektedir. Sağlık kurumlarındaki yoğunluk yine teknoloji kullanımı ile daha fonksiyonel ve etkili olarak yönetilmektedir. Bu çalışma
bir uygulama araştırma çalışması olup, araştırmada 5’li likert ölçekten oluşan anket kullanılmıştır. Anket
araştırma konusuna yönelik olarak uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanmış ve katılımcılara cevaplamaları için yönlendirilmiştir. Tüm araştırmaya dahil katılımcılar anketler internet üzerinden ulaştırılmış ve
elde edilen veriler SPSS ve Eviews istatistik programları ve farklı istatistik yönetmeleri ile analiz edilmiştir.
Analiz sonrasında elde edilen bulgular doğrultusunda, katılımcıların pandemi sürecinde teknolojiyi yoğun
şekilde kullandıkları, teknolojiden fayda ve katma değer sağladıklarını, süreç içerisinde teknoloji kullanımının öneminin ortaya çıktığı sonucu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Virüs, Pandemi, Teknoloji, Sağlık, Kurum, Hasta

692

SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
TOPLUMSAL ALGI ÇERÇEVESİNDE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ VE BU ÜRÜNLERİN
ÖTV’LERİNE YÖNELIK BİR ANALİZ
Ayhan AYTAÇ, Senai YALÇINKAYA, Murat KORKMAZ
Türkiye
Öz: Gelişmekte olan dünya ülkeleri ile gelişmiş dünya ülkelerine baktığımızda özellikle vergi sisteminin
ciddi farklılıklar yarattığını görmekteyiz. Türkiye açısından değerlendiriğimizde bu durumun daha da vahim bir hal aldığını açıkça söyleyebiliriz. Artan ekonomik kayıp, ekonomideki istikrarsızlık, alım gücünün
azalması, tüketimin artması nedeniyle kamu eliyle alınan vergilerin tüketici ile bireyler üzerinde olumsuz
etki yarattığı görülmektedir. Bu çalışmada özel tüketim vergisi “ÖTV” konusunda toplum ve bireylerine
yönelik bir uygulama çalışması gerçekleştirdik. Katılımcılara yönelik hazırlanan ve araştırma konusuna
ilişkin 5’li likert ölçekten oluşan bir ölçme aleti anket hazırlayarak basit rassal yöntem ile katılım sağlayan
bireylere anket formları internet üzerinden kendilerine iletimiştir. Farklı teknolojik ve özel tüketim ürünlerine yönelik hazırlanan anket soruları yine katılımcıların kendi tercih ve görüşlerine göre cevaplamaları
istenmiştir. Anket uygulaması yaklaşık olarak 5 ay sürmüştür. Bu süre içerisinde tarafımıza dönen anketler
SPSS ve EVİEWS istatistik programları ve farklı istatistik yöntemler ile analiz edilmiş ve bulgular sonuç
kısmına geçilmiştir. Bulgular doğrultusunda araştırmaya katılım sağlayanların tamamına yakını ağır ve
yüksek özel tüketim vergisi nedeniyle alım güçlerinin düştüğünü, vergi tahsilatında adaletsizlik olduğunu,
bu vergi türünün ortadan kaldırılmasını, vergi odaklı gelir yerine üretim odaklı bir sistemin oluşturulmasını, ülke ekonomisinin ve gelirlerinin vergiler üzerinden değil ağır sanayi, teknoloji, tarım ve üretimle
sağlanmasının hem bireylere hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Vergi, Birey, Tüketim, Teknoloji, Toplum
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5. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE
TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ

SÖZEL YABANCI
ÖZET METİNLER

SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
AN INVESTIGATION ON CONDUCT OF CLEAVED FIBER BUILT UP SELF-COMPACTING
CONCRETE
Changiz LAYEGH
Morocco
Abstract: The development of Self Compacting Concrete is progressive milestone throughout the entire
existence of development industry bringing about prevalent utilization of SCC overall these days. It has
numerous benefits over typical cement as far as upgrade in profitability, decrease in labor and in general
expense, phenomenal completed item with magnificent mechanical reaction and solidness. Joining of filaments further improves its properties uncommonly identified with post break conduct of SCC. Subsequently the point of the current work is to make a similar investigation of mechanical properties of selfsolidifying concrete, supported with various kinds of strands. The factors include in the investigation are
type and diverse level of filaments. The fundamental properties of new SCC and mechanical properties,
sturdiness, break energy and sorptivity were contemplated. Microstructure investigation of different blends
is done through checking electron magnifying instrument to examine the hydrated construction and security
improvement among fiber and blend. The strands utilized in the investigation are 12 mm since a long time
ago slashed glass fiber, carbon fiber and basalt fiber. The volume part of fiber taken are
0.0%,0.1%,0.15%,0.2%,0.25% ,0.3%. The venture included two phases. First stage comprised of improvement of SCC blend plan of M30 grade and in the subsequent stage, various filaments like Glass, basalt
and carbon Strands are added to the SCC blends and their new and solidified properties were resolved and
thought about. The investigation showed surprising upgrades taking all things together properties of selfcompacting concrete by adding strands of various sorts and volume parts. Carbon FRSCC showed best
execution followed by basalt FRSCC and glass FRSCC in solidified state while least fortunate in new state
inferable from its high water retention. Glass FRSCC showed best execution in new state. The current
examination presumes that regarding by and large exhibitions, ideal dose and cost Basalt Fiber is the most
ideal alternative in improving in general nature of self-compacting concrete.
Keywords: Glass Fiber, Carbon Fiber, Basalt Fiber, FRSCC, SCC
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AEROMAGNETIC OVERVIEW FOR DECIDING PROFUNDITY TO ATTRACTIVE SOURCE
Lorenzo GENOVESE
Argentina
Abstract: Aeromagnetic information of Abakaliki-Ugep part of the lower Benue Box was utilized to ascertain the profundity to attractive wellspring of the zone. The examination zone is on scopes 5o .30' and
6o .30'N and longitudes 8o.00' and 8o.30'E. Subjective and Quantitative technique for translation were
embraced utilizing ghastly examination strategy to figure for profundity to cellar and by visual review of
aeromagnetic guide to portray primary lineament. The NE and NW are the fundamental patterns in the
considered zone. The attractive irregularities likewise propose a solid collapsing of the cellar toward a path
like the pattern of the box. The more profound source profundity ranges along the profile between 2548m
to 4246m, while the shallower profundity shifts between 637m to 877m.The outcome additionally shows
a straight melancholy with sedimentary amassing moving E-W. The finding of the outcomes demonstrated
that utilization of Aeromagnetic review joined with geographical investigations give an amazing asset in
assessing the profundity to storm cellar and depicting the lithological and primary setting of the terrain.
Depth to attractive source depends on the rule that an attractive field estimated at the surface can be viewed
as a necessary of attractive marks from all profundities. The force range of the surface field can be utilized
to recognize normal profundities of source gatherings (Spector and Award, 1970). This is fundamental to
gauge profundities to storm cellar (sedimentary thicknesses) across topographical zone.
Keywords: Depict, Cellar, Aeromagnetic, Lithological

696

SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
MICRODOT INNOVATION FOR GOT INFORMATION MOVING
Nosi FRACCHI
Malta
Abstract: We planned another innovation named "microdot encryption" here microdot is an information,
covering up in a dab (.). for this we compose a sentence with letters by which all the classified information
which is to be sent is covered up. Plain information is covered up by utilizing a private key (private key as
in key takes after the letter were the secret information is available) utilizing which information is encoded
and covered up in speck (.) .for this we need a microdot encryption calculation which is to be built utilizing
a work flow.t is utilized for armed force specialized group to send information securely from one spot to
other with no data spilling It very well may be utilized in mailing framework for secure mailing .If a programmer hacks the information ,he can't do anything with information. Indeed, even its drawn out cycle to
discover a book where the information is present. Even it tends to be moved up to sound video realistic
document It tends to be utilized in Wi-Fi data transmission It can be utilized in Bluetooth information
transmissions It can be utilized in any information transmission framework. New innovation with new
innovative thought, but there is some infringement in PGP thus numerous information moving mechanisms. So, to evade such issues we designed a got information encryption that can be sent utilizing any
information transmission framework however data is not hacked or decoded.
Keywords: PC Legal sciences, Gotten Information Transmission, Microdot, Encryption, Programming,
Equipment

697

SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
ADMISSION CONSTRUCTION AND INSURANCE WORKS FOR ALLUVIAL WATERWAY A CONTEXTUAL ANALYSIS
Rogrigo DERRIDA
Andorra
Abstract: Major alluvial waterways in India begin in Himalayan reach and stream towards ocean while
going through fields. It is notable that these waterways convey variable silt load. There would be either
residue testimony or disintegration, contingent upon the release and relating dregs load. Such a lopsidedness can prompt changes in profound channel as well as banks of alluvial waterways. Stream is one of the
regularly wellspring of water supply for homegrown and mechanical units. Area of admission structure
under such a circumstance would prompt thought of various viewpoints like accessibility of channel of
satisfactory measurement for drawing water, nearness to site, soundness of waterway channel and accessibility of nodal point(s). Further, there are factors like accessibility of land for finding siphon house,
switchyard and development movement just as entry for conveying pipeline. Likewise, there is no one
needs to search and look for accessible assets like monetary, human and infrastructural things. The investigation is done by considering of these are viewpoints in an incorporated way while showing up at the
outcomes for admission design and insurance works for alluvial waterway in Eastern India.
Keywords: Alluvial Stream, Disintegration, Admission Structure, Residue
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INVESTIGATION OF DIFFERENT STATURE OF PIN BALANCE WARMTH SINK IN LINE
GAME PLAN
Bebnev Sergei TARASOVICH
Russia
Abstract: The electronic gadget turned into the part in a day by day life, henceforth it is our obligation to
build the existence of such electronic gadgets by giving proficient cooling to the warmth creating frameworks, else it causes perpetual disappointment of hard disks, CPU, chipset, realistic cards and so on the
warmth sink is the significant part that produces heat energy continuously brings about decline the existence of such gadgets quickly this delivered warmth can be eliminated by embracing different warmth
dispersal methods like giving fans to air cooling , fluids for fluid cooling and with the assistance of warmth
sink to keep the temperature inside the admissible safe reach. In the current paper the work has been done
on effective warmth sink for cooling of electronic gadgets. The alteration of existing warmth sink relies
upon different mathematical boundaries like, blade length, balance tallness, balance thickness, number of
balances, base plate thickness, space between balances, balance shape or material and so on and dependent
on the idea of standard pin balance, spread pin balance and crossover pin balance heat sinks the new model
with different statures of balance, the warmth sink is created which is seen as a pyramid structure and
furthermore acquired the outcome with expanding heat dispersal rate. The examination is finished by utilizing CFD, ansys familiar.
Keywords: Examination, Equipment, Cooling of Electronic Gadgets, Warmth Move
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A REVIEW ON PROGRAM CODE CONFUSION METHOD
Dimārs ROZĪTIS
Latvia
Abstract: Program code are circulated through web and experiencing the program robbery. Means a program is offered to client and client make own copyright of program called program robbery. This is happening in light of the fact that program is effectively decayed into reusable class document and furthermore
deteriorated into source code by the program clients. In this paper functional work show that robbery program can without much of a stretch findable and furthermore proposed a strategy that shows that if begins
chipping away at the technique burglary program are effectively findable. Unique engineer of program can
without much of a stretch discover the program robbery and each other procedure is watermarking method
that is likewise an effective strategy help the first designer of program to discovering program burglary,
some idea of watermarking additionally talks about in this paper. With the assistance of this paper individuals knows the real force and utilization of obfuscator procedure. Test bring about the paper show that
approach work successfully. Obfuscation is an essentially a term that is utilized in computer programming
and portray the deliberate revision of program source code. So that source code is hard to comprehend by
people being. In the more endorsed language muddling is purposeful demonstration of making jumbled
code to such an extent that which is hard to comprehend by us fundamentally the point of the obscurity is
exertion of figuring out to build abruptly to the robbery part of program.
Keywords: Jumbling Procedure, Muddling Programming, Obscurity Properties, Strategy for Code Confusion and Watermarking Method
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AN INVESTIGATION ON ASSESSING THE CONTAMINATION FILE
Maryina Nastka GERMANOVNA
Russia
Abstract: As of late overseeing strong squanders has been one of the consuming issues before state and
neighborhood metropolitan specialists. This is predominantly because of shortage of grounds for landfill
destinations. In this setting specialists propose that change of strong waste to energy and valuable part is
the best way to deal with diminish space and general wellbeing related issues. The target of the examination
is twofold. First creators surveyed the current status of strong waste administration rehearses in India.
Furthermore, creators distinguished a significant sterile landfill site in Ghazipur situated close to DelhiU.P line in India and gathered leachate tests over a time of one year to decide the leachate quality and
recognize the predominant toxins. Further an evaluation of leachate contamination capability of the dynamic and shut unloading ground of uncontrolled city strong waste landfill site is finished utilizing leachate
contamination file. At long last the ends are drawn which will help strategy producers in planning supportable waste administration programs. The majority of the State/ULBs presently can't seem to comprehend
the advantages of incorporated waste administration which encourages productive usage of various parts
of waste administration and select appropriate engineers or organizations for assortment, transportation,
preparing and removal of waste. The mindfulness among the States/ULBs about the advantages of coordination of different advances for MSW handling is inadequate.
Keywords: Strong Waste Administration (SWM), Waste to Energy Innovation, Leachate Contamination
List (LPI)
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MATERIAL MOTIVATED FRACTAL RECEPTION APPARATUS UPGRADE
Iyasu Bazin YISAKE
Ethiopia
Abstract: A metamaterial-based novel minimal microstrip receiving wire is presented for super wideband
(UWB) applications. The reception apparatus comprises of a layer of metamaterial made by scratching a
crossed-molded space, on the ground plane, respectively. The shunt inductance developed due to the designed ground plane lead to the left-gave conduct of the metamaterial. The proposed reception apparatus
has a smaller size of 45.4 × 31.6 × 1.6 and is taken care of by a 50 Ω microstrip line. Transmitting patch is
fractal radio wire of star shape with 6mm side length. The impedance data transmission (−10 dB) is from
3 GHz to more than 14 GHz with greatest radiation in the flat plane and tends towards a directional example
as the recurrence increments. Most extreme addition 15.8533db got from fractal antenna. The remote industry is most famous in planning of microstrip fix antenna. Wireless, the quick developing innovation of
the correspondence business is the nonexclusive term importance without utilizing wires between contract
focuses. Numerous zones, for example, remote sensors organizations, computerized association and ventures, far off telemedicine, savvy home and machines, astute vehicle frameworks, and so on have been
risen up out of examination thoughts to functional availability. In some application, fractal reception apparatus assumes significant part.
Keywords: HFSS, Fractal, Metamaterial, Return Misfortune, Gain
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IMPROVEMENT NATURE OF PICTURE UTILIZING MOLECULE MULTITUDE
STREAMLINING
Gaute JENSSEN
Norway
Abstract: Picture improvement is one of the significant picture handling abilities. It tends to be utilized to
change one picture to another to improve the perspective on it for human watchers, or to extricate better
subtleties of pictures which may give better contribution to other mechanized picture investigation frameworks. Picture improvement is considered as a streamlining issue. We can utilize molecule swarm enhancement (PSO) is utilized to tackle it. The nature of the force picture is improved by a change work, in
which boundaries are streamlined by PSO dependent on given standard capacity. For picture improvement
task, a change work is required which takes the force estimation of every pixel from the info picture and
creates another power an incentive for the relating pixel to deliver the improved picture. To assess the
nature of the upgraded picture naturally, a quality capacity is required which tells about the nature of the
improved image. The point of picture upgrade is to improve the interpretability or impression of information in pictures for human watchers, or to give 'better' contribution for other mechanized picture preparing
procedures for example the thought behind picture upgrade is to bring out detail that is clouded, or essentially to feature certain highlights of interest in a picture. But unfortunately, there is no broad hypothesis
for figuring out what benefit image upgrade is with regards to human discernment.
Keywords: Picture Upgrade, Molecule Multitude Advancement, MATLAB
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DIRECT EXAMINATION OF COVERED PLATES UTILIZING REQUEST DEFORMABLE
HYPOTHESIS
Therman MOSLEY
South Africa
Abstract: Dynamic Unwinding (DR) technique is introduced for the examination of mathematically
straight horizontally stacked, rectangular overlaid plates. The investigation utilizes the Mindlin plate hypothesis which represents cross over shear disfigurements. A PC program has been accumulated. The combination and exactness of the DR arrangements of isotropic, orthotropic, and overlaid plates for flexible
little avoidance reaction are set up by correlation with various precise and estimated arrangements. The
current Unique Unwinding (DR) strategy shows a decent concurrence with other insightful and mathematical techniques utilized in the check conspire. It was tracked down that: The assembly and exactness of
the DR arrangement is subject to a few elements which incorporate limit conditions, network size and type,
invented densities, damping coefficients, time increase and applied burden. Likewise, the DR little avoidance program utilizing uniform lattices can be utilized in the examination of various thicknesses for isotropic, orthotropic or covered plates under uniform burdens in a genuinely decent exactness. A Unique
unwinding (DR) program based on limited contrasts has been produced for little diversion examination of
rectangular overlaid plates utilizing first request shear deformity hypothesis (FSDT). The relocations are
accepted direct through the thickness of the plate. A progression of new outcomes for consistently stacked
meager, respectably thick, and thick plates with essentially upheld edges have been introduced. At long
last a progression of mathematical examinations have been attempted to exhibit the exactness of the DR
program.
Keywords: Dynamic Unwinding, Mathematical Strategy, Direct Examination, Diversions and Stresses,
First Request Shear Twisting Hypothesis
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IMPACT OF DIFFERENT LIQUID FRAMEWORKS ON PACE OF WARMTH MOVE FOR
SHELL AND CYLINDER WARMTH EXCHANGER
Metananda SUCHINDA
Thailand
Abstract: The shell and cylinder kind of warmth exchanger module is to be plan for lab investigation of
impact of different boundaries on pace of warmth move. The ionic liquid is utilized to see the distinction
in outlet temperature of liquid when contrasted with reference liquid. The cooling liquid is made by adding
different measures of solutes to water and the impact is seen on rate. Additionally, ideas are made on the
idea of warmth move, pace of warmth move and improved viability in the pace of warmth move when
contrasted with the ordinary interaction. The ends are made about the liquid utilized, and impact of solute
on pace of warmth move. Shell and cylinder heat exchanger are perhaps the most broadly utilized kind of
warmth exchanger in the process businesses (65%of the market) and are generally found in petroleum
treatment facilities, thermal energy stations and other huge scope compound processes. Moreover, they can
be found in numerous motors and are utilized to cool pressure driven liquid and oil. In this application, two
isolated liquids at various temperatures course through the warmth exchangers: one through the cylinders
(tube side) and other however the shell around the cylinders (shell side). A few plan boundaries and working conditions impact the ideal presentation of shell and cylinder heat exchangers.
Keywords: Adequacy, Warmth Exchanger, Ionic Liquid
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BURDEN AND AVOIDANCE INVESTIGATION OF VARIOUS BAR
Demetri PAPAPETROU
Cyprus
Abstract: In this investigation, test examination of different pillar which were fortified with the utilization
of GFRP covers was done and after that the outcome were contrasted and the non-reinforced shaft called
control bar. Three sorts of bar were casted, out of which two were rectangular bar and one was T-pillar.
Each sort of pillar has three examples and among them one was un-reinforced and two were fortified shaft
example. After the test outcomes were gotten following ends can be made on the whole the arrangement
of shaft obviously a definitive burden conveying limit of Control Bar was lesser than that of reinforced
pillars. In reinforced pillars Introductory flexural breaks were noticeable at a lot higher burden when contrasted with control shaft. The heap conveying limit of the U shape Coat wrapping of shaft with covers was
discovered to be limit of the multitude of bars. For third arrangement of bar for example T-radiates it
upgrades the heap to about 40% more prominent than control shaft TB1 and almost 12% more noteworthy
than pillar reinforced with FRP at the soffit just for example TB2. structure once built doesn't stay as it is
always and it needs to bear certain diverse burden and their blend during it life range. These heaps bring
about decline in effectiveness and henceforth strength of constructions. Different burden which acts over
structure are gravity load going about as self-weight of construction, temperature load going about as
change in temperature at the appropriate time of time, ecological impacts, compound impacts and the major
and dubious burden that is seismic tremor load which is generally hazardous to structure. Prior our constructions were not fabricated considering tremor as significant power and a portion of those structures are
collectibles to us. Tremor load is dynamic in nature and furthermore we don't know when it will happen
and of what nature.
Keywords: FRP, GFRP, Avoidance, CFRP
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PLAN AND REENACTMENT OF LOW PROFILE COLLINEAR RECEPTION APPARATUS
Christopher SEM
Norway
Abstract: The paper presents a thought on the advancement of collinear kind of receiving wire. The hereditary calculation is utilized to improve the two radio wire architecture. The ground plane is taken as measurement 100×100×1.5. Then again metal plate have measurement 16.7×1.5×110.5 mm. The principle objective of the article is a correlation of directivity and data transfer capacity of the proposed receiving wires.
In our investigation, the technique for minutes (Mother) is utilized to figure the current distribution and
directivity of the Yagi radio wire. Microstrip innovation is utilized for planar collinear monopole receiving
wire and reproduction with ground plane has been performed utilizing Ansoft HFSS 3Dsimulator. Models
have been acknowledged and estimated. A geometry for a planar microstrip omnidirectional receiving wire
presented by Bancroft and Bateman is introduced. The fundamental thought is to make exchanging sets of
50-microstrip transmission lines. Each segment is roughly one-half frequency long at the frequency of
activity. Each ground plane area was at first set to be around multiple times the conductor width of the
microstrip transmission line and later enhanced for driving point impedance. The roundabout YagiUda
receiving wire calculation is begun from the direct component reception apparatus and by rotating of the
components we have a position of safety omnidirectional radio wire. The radio wire is optimized by differing the lengths and spacings of the roundabout components.
Keywords: Collinear, Monopole, HFSS, Return Misfortune, Gain
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IMPROVED OBSTRUCTION CONCEALMENT BFGS-CALCULATION IN PRESENT DAY
SATELLITE, RADIO TRANSFER AND TROPOSPHERICSYSTEMS
Barney PERRY
United Kingdom
Abstract: In this paper a way to deal with the concealment of obstruction with satellite, radio transfer and
tropospheric signals is proposed. This methodology depends on the possibility of the calculation joining
the signs from four radiators with amplitudes and stages, for example, to shape a zero spatial example
toward the obstruction signal source. Technique carries out the BFGS conspire. This methodology considers a large portion of the interaction includes that can fundamentally improve the clamor resistance of
GPS and so on signals beneficiaries. In present day conditions pertinent examination in satellite route, to
be specific, giving a moderately high proficiency of the commotion insusceptibility dependent on
equipment and programming. Based on examination working experience and improvement of the common
aeronautics was tracked down that in our days we can see the expanding of the necessities to safeness. One
of the problems is to build the security viability of the flight route uphold in the activity and modernization.
In technical terms, the framework is furnished with present day radar, navigational, processing and different offices that require opportune overhauls.
Keywords: Concealment, Impedance, Recipient, Satellite Route Signals, Radio Transfer Frameworks, Tropospheric Frameworks
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FLUORESCENCE INVESTIGATION OF TEST OF SHEEP TO SET UP THE PRESENCE OF
BACTERIUM PASTEURELLA MULTOCIDA THE REASON FOR RISKY SICKNESS IN
ENORMOUS AND LITTLE RUMINANTS
Daniley VAKHROMEYEV
Belarus
Abstract: Field technique for the investigation of crowd creatures was created. This technique permits the
investigating of tests from animals where the homestead is. It doesn't need any exceptional conditions.
Subsequently, it is broadly appropriate to the investigation of both huge and little ruminants. The field
technique doesn't hurt the creature or the administrator who is working with the apparatus. The trial set up
was utilized to portray the examples of ruminants in the field test tests by methods for an UV light source.
What is required is only a little example from the body of the creature that fluoresces and relying upon the
outflow frequencies microscopic organisms or other unlawful substances can be distinguished. Tests taken
from a sheep that experienced Pasteurellosis sickness show the presence of the bacterium Pasteurella multocida. Utilizing UV and fluorescence spectroscopy we have contemplated ghastly frequency, with the
exception of Pasteurella multocida and for β-defensin, lipopigment lipid, infusoria, pepsin, P-glycoprotein
and peptides. The gadget is material to both enormous and little crowd creatures. It will assist ranchers
with quick and precise finding of ruminants to take care of worldwide issues for both animals rearing and
their items for the food business.
Keywords: Fluorescence Investigation, Pasteurella Multocida, Pinnacles of Fluorescence
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SUPER LOW PENETRABILITY SUPPLIES METHODS OF WELL EXAMPLE
STREAMLINING EXPLORATION
Ryder Cade Yunsay VICENTE
Philippines
Abstract: To additionally improve the advancement impact of H block reason layer, this paper used supply
mathematical reproduction innovation, utilizing the symmetrical plan strategy to type of well example,
well example boundaries, the azimuth and length of even well. Enhancement results show that the recuperation degree as list, select the accompanying ways as the best repository improvement impact: the five
point well example structures; flat well length of 900-1000 m, well dispersing of 200-350m, well exhibit
distance of 300-350m; even area opposite to the crack; even segment length of level infusion wells of
500m. The examination results can manage the monetary and proficient advancement blocks in super low
porousness supplies. Based on well example structure and well example boundaries streamlining, five-spot
design has been picked. Well dividing and well cluster distance is 300m both. There are three schemes.
Horizontal well orientation has been corresponding to crack course, perpendicular to break bearing. Furthermore, the point between the horizontal well direction and the break course is 45°. Reproduction prediction time is 10 years. Considering level infusion Wells length utilizing mathematical recreation innovation
advanced sensible even segment length of even infusion Wells.
Keywords: Super-Low Porousness Repository, Well Example Way, Streamlining Plan
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DYNAMIC ASSET ASSIGNMENT CALCULATION FOR OFDM FRAMEWORKS
(LTESTANDARD)
Svend FORTUN
Norway
Abstract: This paper proposes an asset assignment calculation for MIMO-OFDM frameworks (LTE standard). The calculation is created for symmetrical recurrence division various access (OFDMA) framework
with recurrence bouncing and versatile subcarrier-based task. The best subcarriers are doled out to every
client by applying multiuser variety. The proposed two-stage calculation compromises between framework
throughput and reasonableness among clients. Information move for three clients has been recreated in the
model. The proposed technique shows huge improvement over signal spread and corresponding decency
(PF) strategies. Admittance to different information and administrations on the Web has gotten conceivable
from any area by means of remote organizations. Client necessities for higher information speed and better
nature of information transmission are continually developing, preparing for some trend setting innovations
to create. Some of them are symmetrical recurrence division different access (OFDMA), various information and numerous yield (MIMO), recurrence bouncing (FH), versatile adjustment and coding (AMC), and
dynamic asset allotment. Every one of these methods utilize various answers for give high information rate
and required nature of administration (QoS) with the most judicious utilization of the accessible transmission bandwidth.
Keywords: Simple Baseband, Symmetrical Frequency, Division Multiplexing (OFDM), OFDMA, QoS,
Asset Assignment, Subcarrier Booking
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CATCHPHRASE INQUIRY STEERING
Omaid KAIYAN
Tajikistan
Abstract: Watchword search is an instinctive worldview for looking through connected information sources on the web. We propose to course watchwords just to significant sources to decrease the significant
expense of preparing catchphrase search inquiries over all sources. We propose a novel technique for computing top-k steering plans dependent on their possibilities to contain results for a given watchword question. We utilize a watchword component relationship summary that minimally addresses connections
between catchphrases and the information components referencing them. A staggered scoring component
is proposed for processing the pertinence of steering plans dependent on scores at the degree of catchphrases, information components, component sets, and subgraphs that interface these components. Analyses
completed utilizing 150 freely accessible sources on the web showed that substantial plans (precision@1
of 0.92) that are exceptionally important (mean corresponding position of 0.89) can be processed in 1
second on normal on a solitary PC. Further, we show directing incredibly assists with improving the exhibition of catchphrase search, without trading off its outcome quality. The Internet today isn't just an assortment of literary information yet in addition an assortment of interlinked information sources (e.g., Connected Information). Connecting Open Information is one such enormous venture through which huge measure
of heritage information is changed into the Asset Portrayal System (RDF) and connected to different sources and distributed as connected information. Linked information is involved numerous sources that contain billions of Asset Depiction Structure significantly increases which are connected by a large number of
connections like 'same As' connections, which are distributed all the more much of the time.
Keywords: Web, Steering, Search, Catchphrases
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EXECUTION ASSESSMENT OF FELL P-NETWORK IN SAW CHANNEL
Zakaria DEHGHAN
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Abstract: Surface Acoustic Wave (SAW) channels have been utilized in electronic gadgets some actual
limitations make the optical tuning and fascinating numerical issue. This paper presents a presentation
assessment of the two fell P-grids. It utilizes two Bury Computerized Transducer (IDT) for example these
two lattices subsequent to falling gives the best arrangement. Every lattice has two sections: transmission
and reflector. Every framework is of 3x3 size and (- 1, 1, 0) are the estimations of every network. Subsequently, 81 blends are created by making an each conceivable pair of two frameworks. This falling is performed for 100 recurrence tests. The reproduced results unmistakably shows that falling gives better outcomes
by utilizing distance equation in each boundary for making of SAW channel. A sound wave that proliferates
along the outside of the strong and is contained inside the strong. It utilizes the piezoelectric impact to
transform the information signal into vibrations that are named once again into electrical signs in the ideal
recurrence range. A SAW gadget depends on the engendering of an acoustic wave across the outside of a
piezoelectric material. A brush like cluster of terminals carved on to the outside of the quartz, separated at
the middle frequency, prompts an acoustic wave in the outside of the material.
Keywords: SAW, DMS, IDT, STW
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PICTURE UPGRADE OF HUMAN FINGERPRINTS UTILIZING HIGHLIGHT EXTRACTION
AND COORDINATING WITH METHODS
Havrylo Illich ANTONENKO
Ukraine
Abstract: Biometrics, which notices to distinguishing proof dependent on physical or social attributes, is
in effect logically received to give positive ID a serious level of certainty. Among all biometric procedures,
finger impression based confirmation plans have set up most consideration in view of long history of fingerprints and their broad use in criminology. Fingerprints are an extraordinary hotspot for recognizable
proof of people. Unique finger impression acknowledgment is one of the types of biometric recognizable
proof. Anyway getting a good finger impression picture isn't in every case simple. In this way, unique
finger impression picture should be pre-handled prior to coordinating. The fundamental target of this work
is to plan a picture coordinating with calculation which is applied to any picture for coordinating. For
proficient upgrade and highlight extraction techniques, the sectioned constructions should be drained of
any clamor. A pre-handling strategy containing of field direction, edge recurrence estimate, sifting, detachment and upgrade is performed. The accomplished picture is applied to a diminishing calculation and resulting particulars expulsion. The association of picture pre-handling and details extraction is pondered.
The reenactments are acted in the MATLAB climate to assess the presentation of the executed calculations.
MATLAB gives a helpful climate to these turns of events. Results and perceptions of the finger impression
pictures are introduced toward the end.
Keywords: Fingerprinting, Design Acknowledgment, Include Extraction, Picture Upgrade, Fingerprints
Minutia
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IMPROVING REMOTE MIMO FRAMEWORK EXECUTION WITH CHANNEL
ASSESSMENT BASED SQUARE CODING
Buri BULCHIRU
Mongolia
Abstract: In present day remote correspondence frameworks, a blend of numerous info various yield
(MIMO) framework with the space time block coding (STBC) can be utilized related to recipient and
transmitter variety to accomplish high information rate and better phantom productivity to build the correspondence framework's presentation. In this paper, block-type and brush type channel assessment calculations based square coding for STBC MIMO frameworks over recian blurring channels are utilized to
limit the blunder rate and ISI at the beneficiary end. The channel assessment utilizing pilot transporters is
done with customary Least Square (LS) and Least Mean Square (MMSE) assessment calculations. The
exhibition of STBC MIMO framework is assessed based on Image Mistake Rate (SER) level. The examination of SER between assessed channel and without assessed channel is additionally observation frameworks utilize various receiving wires at the transmitter and beneficiary to build the information rates by
methods for spatial variety. So MIMO frameworks are notable in remote correspondences for high information rates. The limit of remote frameworks can be expanded by fluctuating the quantity of radio wires.
The two essential purposes behind utilizing remote correspondence over wired correspondence: First is
multi-way blurring for example the variety of the sign qualities because of the different obstructions like
structures, way misfortune because of weakening and shadowing.
Keywords: MIMO, STBC, SFBC, AWGN, Blurring, Reception Apparatus, BER, M-PSK
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LETTERS EXTRACTION IN SIGN BOARD UTILIZING DIFFERENT STREAMLINING
METHODS
Omar ARANDA
Mexico
Abstract: Exact limitation of arbitrarily conveyed sensor hubs is fundamentally significant in remote sensor organizations (WSNs) sent for observing and following applications. The limitation challenge has been
acted like a multidimensional worldwide streamlining issue in prior writing. Many multitude insight calculations have been proposed for precise limitation. The undiscovered immense capability of the BFO
calculation has roused the exploration introduced in this paper. The ABC calculation has been explored as
an instrument for anchor-helped sensor confinement in WSNs. Aftereffects of Matlab recreation of BFObased multistage limitation has been introduced. Further, the outcomes are contrasted and those of the
limitation strategy dependent on the molecule swarm improvement (PSO) calculation. An examination of
the exhibitions of BFO and PSO calculations has been introduced as far as the quantity of hubs confined,
limitation exactness and the calculation time. The outcomes show that the ABC calculation conveys higher
precision of confinement than the PSO calculation does; in any case, it takes more time to merge. This
outcomes in a tradeoff among speed and precision of restriction in WSNs. The content components installed in conceived advanced pictures, prevalent on the Internet, convey remarkable semantic data, for
example, notices and security-related data. Thusly, removing text data from conceived computerized pictures upgrades the semantic importance of web content for ordering and recovery.
Keywords: Text Extraction, Text Limitation, Text Acknowledgment, PSO, BFO
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PLAN AND INVESTIGATION OF TWO-STAGE OPERATIONAL TRANSCONDUCTANCE
SPEAKER WITH PAY CAPACITOR
Shahram ZAMANI
Libya
Abstract: For planning of superior simple circuits is as yet a hard errand towards decreased stockpile and
expanded solidarity data transfer capacity. OTA is the fundamental component with most noteworthy force
dispersal in numerous applications. In a handheld gadget, low force utilization is extremely fundamental
so it is a test to plan a low-power OTA with higher addition, low force scattering and high CMRR. There
is a trade off between once more, speed, force and solidarity acquire transfer speed since every one of these
boundaries rely upon one another. A tale plan technique for CMOS two-stage operational transconductance
enhancer is introduced in this paper. A pay remuneration technique for operational transconductance speakers is proposed, which represents no force overhead contrasted with Mill operator pay, while improving
the 3-dB transfer speed, the solidarity acquire recurrence, and the Force dispersal. In this plan supply voltage is 1.8v and recreated by utilizing Rhythm VIRTUOSO device at 180nm innovation. The open circle
gain of this OTA is around 70 dB, GBW is 500 MHz, CMRR is 117 dB and Force Scattering is 174.25.
Straightly CMOS strategies have accumulated huge advancement throughout the most recent couple of
years to offer low-control superior blended simple structure blocks like operational intensifiers (operation
amp), supports, comparators, etc. If CMOS innovation utilized in any simple circuit, the complete transconductance would be consistent if the semiconductors at the info are one-sided in frail reversal.
Keywords: Operational Trans Conductance Enhancer, CMOS, CMRR
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ANDROID APPLICATION SOLIDARITY 3-D GAME
Pablo RADOVSKI
Macedonia
Abstract: Foundation/Targets: These days, the utilization of Android portable is expanding step by step.
In this paper, an application, 'Zombie Tracker' is proposed for gaming purposes. Zombie Tracker application is created on Android stage. The utilization of this Application is that it helps in lessening pressure,
improve reflex activities and it just goes about as an interruption to quiet the brain. Android has been
suggested for the engineers due to its effortlessness in working. Our new Application is a Gaming Application which fills the need of diversion. Being an open-source free application, it is promptly accessible on
Google Play store. Contrasted with existing gaming application, it's a 3-D constructed application with top
of the line show and furthermore simple to play. Android is an open source portable working framework
dependent on Linux bit and presently created by Google. The game "Zombie Tracker" is likewise an android application which fills in as a gaming application. It depends on Solidarity 3-D andis carried out on
Solidarity software. Unity gives it an essential system, the climate and any remaining important necessities
for the application to function in general. There is other portable working framework like Windows, iOS
and Macintosh operating system. Yet, android is in gigantic interest in the developing business sector.
Android is an operating system made for contact screen cell phones like PDA, tablet PCs, and so on for
clients. Android has various engineers composing (applications) everywhere on the world. The shared objective is to disseminate the high level open items for portable applications gadgets.
Keywords: Android, Google Playstore, Unity 3-D, Gaming Application
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MOLECULE MULTITUDE ENHANCEMENT BASED LQR CONTROL OF A MODIFIED
PENDULUM
Vanant SASOUNIAN
Armenia
Abstract: Advancement of new control strategies and the improvement of existing control procedures have
been revenue of scientists for a long time. Transformed pendulum frameworks have been utilized to test
the exhibition of different control strategies in numerous examinations because of their precarious and
nonlinear constructions. In this work, the utilization of Molecule Multitude Enhancement calculation is
introduced for the boundary streamlining of a Direct Quadratic Controller regulator intended to adjustment
and position control of a rearranged pendulum. Conditions of movement of the truck pendulum determined
by Lagrange definition have been linearized and introduced as state-space model. A Direct Quadratic Controller regulator has been intended for position control and adjustment of pendulum framework. Boundaries
of the regulator have been upgraded by Molecule Multitude Advancement calculation to acquire best control results. Reproduction contemplates were completed in the MATLAB/Simulink climate and execution
of the planned regulator has been assessed through recreation results. For some, years, researchers have
been concentrating on the improvement of new control strategies. One of the ordinarily utilized frameworks
for inspecting the exhibition of control techniques is the modified pendulum. Rearranged pendulum frameworks where the quantity of controlled factors is more prominent than the control input is ideal for
testing the exhibition of control strategies because of insecure and nonlinear construction. Hence, converse
pendulums have been utilized in writing for some investigations on modelling and control. Modified pendulum was utilized as an improved on model of humanoid robot.
Keywords: Modified Pendulum, Position Control, LQR Control, PSO Calculation, Improvement
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UNWAVERING QUALITY WITH EXACTNESS: CHECKING ACCURACY OF RESULTANT
OF THE RETHOUGHT REGULAR THING SET MINING IN INFORMATION MINING-AS-AADMINISTRATION WORLDVIEW
Mohsen ATLASI
Jordan
Abstract: These days online applications need unwavering quality for setting up the trustworthiness of
client created data. Clients may unconsciously possess bargained gadgets, or deliberately distribute manufactured data. In these situations, applications need some approach to decide the rightness of self-sufficiently produced data. Towards that end, this theory presents a trust-yet confirm approach that empowers
open online applications to freely check the data created by every member. To empower free confirmation,
our system allows our application to check more data from less reliable clients and less data from more
dependable clients. In this manner, an application can compromise execution for greater uprightness, or
the other way around. We apply the trust-however confirm way to deal with three distinct classes of online
applications and show how it can empower 1) high-honesty, security safeguarding, publicly supported
detecting 2) non-meddlesome cheat location in internet games, and 3) compelling spam avoidance in web
based informing applications. In re-appropriating information for information mining calculation to outsider makes challenges such as rightness and culmination information mining results. In spite of the fact that
reevaluated calculation is savvy the customer of frail computational force can't perceive whether the worker
has returned right or inaccurate outcomes. This will make the chance of off base outcomes to be taken in
thought and creating incorrectly output. In this paper we center around checking accuracy of the incessant
itemset mining at customer end.
Keywords: Trust-However Confirm, High-Trustworthiness, Protection Saving, Publicly Supported Detecting, Non-Nosy Cheat Discovery, Spam Counteraction
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INFORMATION PREPARING METHODOLOGY FOR DSRC TEST PUT TOGETHER
PROGRESSED VOYAGER DATA FRAMEWORK WITH RESPECT TO SIGNALIZED
ARTERIALS
Ermin PRAPROTNIK
Slovenia
Abstract: At the point when confronted with gridlock out and about, drivers are anxious to maintain a
strategic distance from it by redirecting to a less blocked course utilizing genuine traffic data. To satisfy
the need from the general population, progressed explorer data frameworks (ATIS) that gather, measure,
and give genuine traffic data (travel time or speed) are acquiring fascination around the world. Because of
the proficiency and capacity to gather interface travel times, 5.8 GHz Committed Short-Reach Interchanges
(DSRC) test based ATIS has been effectively sent in South Korea. In this investigation, the information
handling technique to create genuine traffic data in the DSRC test put together ATIS with respect to signalized rural arterials in Korea is introduced. The methodology incorporates techniques for traffic data age,
anomaly separating, and missing information ascription. Genuine traffic data is created in three sections―the standard, the RSE, and the information―to give it to the drivers and to hand-off it to other traffic
the executives communities. Distant perceptions are sifted utilizing a coefficient of variety rationale. In the
event that ongoing information are missed, a missing information ascription measure is actuated. Because
of the functional attributes of the strategies introduced thus, they could be basically alluded by experts of
test based frameworks of the sort. This article closes for certain conversations on headings towards an
improvement in the calculations.
Keywords: ATIS, DSRC, Test, Traffic Data, Travel Time
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DEVELOPMENT OF SONAR OVERVIEW FRAMEWORKS FOR OCEAN BOTTOM
EXAMINATIONS.
Jacques GRILLEET
Malta
Abstract: Roughly 71% of our planet is covered with seas. It is additionally realized that seas are the last
wildernesses for the humanity's endurance and in this way it becomes relevant that they are concentrated
in incredible subtleties. It has been tracked down that the investigation of the seas should be possible all
the more correctly utilizing acoustics as one of the techniques, as the acoustic waves can engender over
huge distances and furthermore utilizing a wide range of frequencies different issues of the sea studies can
be tended to more adequately than a significant number of different strategies, both in wording goal (utilizing high recurrence parts) of estimating boundaries and over enormous reaches (utilizing low to exceptionally low recurrence segments). As of now with the innovative headway and improved registering calculations, we have condition of workmanship frameworks for sea investigation, which can give data about
the ocean bottom, sub-surface including sea depths arrangement. These could be projected in 2-D and 3-D
perception to an incredible precision. Additionally accessible are acoustical techniques wherein one can
acquire a critical data about water segment properties (both regarding bio-data and actual properties), and
has incredible significance as this water section is the vehicle for transmission of all sort of energies(acoustic for short, medium and long ranges and some time light hotspot for investigation over a brief distance)
that are utilized for investigation on the seas. It will along these lines be intriguing to comprehend the
advancement of submerged acoustics from its exceptionally crude stage, where acoustic transmission through water medium was utilized for first an ideal opportunity to the current day profoundly complex
however extremely progressed acoustic ocean bottom looking over frameworks. It will likewise be fascinating to know, with an old sea history of utilizing oceans for transportation, concerning what were the
strategies utilized by early time sailors to comprehend profundities of the seas they were cruising. It has
required very nearly a century in building up an acoustic framework to show up at the current day progression. An endeavor has been made to introduce a viewpoint of development and progression in submerged
acoustics and related electronic, material and computational headway, beginning from the early endeavors
to the cutting edge acoustic types of gear
Keywords: Sonar, Acoustic, Adjustment, Bathymetry
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INVESTIGATING TRAINING SUBJECT IN SHOWING LEARNING CHANGE: AN
ASSUMPTION IN COMPUTER PROGRAMMING
Platone SPIRITO
Italy
Abstract: The overall extension of programming industry exceptionally requests for proficient abilities
with crucial inclination. Because of the need, the paper attempts to accentuation on the result based course
conveyance for 'Computer programming and Plan'. The portrayed training learning measure guarantees the
normal expert expertise requests brought by the business up in programming plan and improvement. The
transformative interaction obviously learning results is characterized for appraisal assessment and its accomplishment. The normal accomplishment in correlation with target esteem helps for accomplishing iterative advancement in showing learning measure. The fundamental target of this paper is to make reason
for fortifying IT based proficient abilities regarding the urgent parts of programming where imagination of
understudies should be upgraded. Instruction measure comprises of educating and learning in which information, abilities and great nature of propensities are conveyed by educator and those are acknowledged by
students. An educator encourages understudy utilizing different academic procedures which helps understudies in their learning in instructive organizations, universities and schools. With the foundation of
close interface between the business and higher designing instructive establishments, the business inescapable requests an expertise labor in the field of delicate center branch.
Keywords: Result Based Schooling (OBE), Assignment, Ability and Information
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ADJUSTED INSTRUMENT STEEL SURFACES BY ELECTRICAL RELEASE TREATMENT
IN ELECTROLYTE
Shaamikh bin RUSHDI
Malaysia
Abstract: Vital for instruments execution and working limit are the device prepares surface properties, for
example, high hardness and wear opposition which can be critical improve by surface alteration. Essential
strategies with wide application around there are PVD and CVD advancements for flimsy movies affidavit
of hard materials including nitrides, carbides, borides and carbonitrides. In the current work are depicted
the chances of electrical release treatment in a suspension of boron carbide in electrolyte as an interaction
for surface alteration of hardware prepares and getting of layers with high hardness, wear opposition and
erosion obstruction. The adjustment passes by a high energy warm cycle in an exceptionally little volume
on the metallic surface including liquefying, vaporization, enactment and alloying in electrical releases,
and after that cooling of this surface with high rate in the electrolyte. Metallic surface after electrical release
treatment in electrolyte has an alternate synthesis and construction in correlation with the metallic lattice
which decides various properties. The changed surfaces are examined by XRD, SEM, AFM, light microscopy and miniature hardness testing.
Keywords: Apparatus Prepares, Altered Surfaces, Electrical Release Treatment in A Suspension of Boron
Carbide in Electrolyte
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AN EFFECTIVE RATE MUTILATION APPROACH FOR VIDEO PRESSURE
Kannan LOTFI
Lebanon
Abstract: Most rate-bending enhanced quantization strategies for video coding include a comprehensive
inquiry cycle to decide the ideal quantized change coefficients of a coding block and are computationally
more costly than the customary quantization. In this paper, we present a novel insightful strategy that
straightforwardly takes care of the rate-contortion advancement issue in a shut structure by utilizing a rate
model for entropy coding. It has the engaging property of low intricacy and is not difficult to carry out.
The outcomes show that the proposed technique gives worldwide pinnacle sign to commotion proportion
is 52.665 db. The computerized video pressure innovation has been acquiring prevalence for a long time.
Today, when individuals appreciate HDTV (top quality TV), film broadcasting through Web or the computerized music like MP3, the comfort that the advanced video industry brings to us can't be neglected.
These should credit to the advances in compression innovation, improvement on mass stockpiling media
or real time video/sound administrations. The center of the MPEG-4 standard was grown mid twenty first
century, anyway MPEG-4 is a current norm with new parts added persistently as and when innovation
exists to address devolving applications. The critical advances in center video standard were accomplished
on the ability of coding video objects, while simultaneously, improving coding proficiency to the detriment
of a humble expansion in intricacy.
Keywords: Neighborhood Pinnacle Sign to Commotion Proportion, Worldwide, Rate Mutilation Approach, Video Translating
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CONDUCT OF SUPPORTED SOLID BAR FORTIFIED WITH GFRP
Iago BACQUE
Chile
Abstract: To do concentrates some trial examinations were done on conduct of RC radiates reinforced in
flexural and shear by methods for GFRP covers. Ostensibly epoxy-fortified GFRP sheets built up solid
bars were tried to disappointment utilizing a two point concentrated static stacking framework. For this
exploratory examination three arrangements of bars were casted test program. In first arrangement of three
shafts were casted which were frail in flexure, among them one was controlled pillar and rest two bars were
fortified by methods for constant glass fiber built up polymer (GFRP) sheets in flexure. For second set,
three pillars were casted however they were powerless in shear, and again among them one was the control
shaft and left more than two bars were fortified by methods for nonstop glass fiber built up polymer (GFRP)
sheets in shear. For third set, three T radiates were casted, having one controlled bar alongside two bars
which were fortified with GFRP Distinctive sum and arrangement was to fortify the bars with the assistance
of GFRP sheets. For every one of the bars test information for load and their relating redirection were
recorded. Likewise the point by point method and their application for reinforcing RC radiates are incorporated. The direction of GFRP layers and its impact of number on extreme burden conveying limit is
concentrated alongside this disappointment method of the bars are examined
Keywords: Solid, Shaft, Explore
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THE PREPARATION OF INSTRUCTORS INSIDE THE SYSTEM OF THE ACADEMIC
DIFFICULTIES OF THE 21ST CENTURY
Henning BÆK
Denmark
Abstract: The preparation of educators has been imagined as a duty that has a social effect that justifies
the improvement of examination proposition that add to the conversation of the equivalent. Subsequently,
this article is the beginning stage for a doctoral postulation situated towards the examination of the disciplinary, instructive and instructional segments of the preparation of teachers nearby Technology and
Software engineering of the Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. This paper presents an
investigation of the preparation of teachers with regards to the innovative difficulties of the 21st century.
The procedure utilized in this examination is that of a contextual investigation, inside the system of the
hermeneutic/interpretative worldview. It is reasoned that the cycles of preparing instructors should be logically changed, in congruity with social, financial and social conditions, while clinging to instructive strategies; without overlooking that there are political needs that occasionally dismiss the real factors of these
unique circumstances The advancement of this article shapes some portion of a doctoral proposal research
project arranged towards identifying how disciplinary, pedagogical and instructional parts have been integrated in the preparation of teachers nearby Innovation and PC Science of a Colombian college during
the time frame 1994-2015. The paper presents an examination of the preparation of instructors with regards
to the mechanical difficulties of the 21st century.
Keywords: Innovative Difficulties, Teachers, Preparing, Innovation
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Abstract: We can be characterized lightweight concrete as a kind of solid which comprise a growing
specialist in that it expands the volume of the combination while giving extra characteristics like dependability and lessened the extra weight. It is lighter than the traditional cement with a dry thickness of 300
kg/m3 up to 1840 kg/m3; 87 to 23% lighter. Lightweight concrete contain its huge voids and not framing
layers or films of cement when put on the divider. This examination depended on the exhibition of circulated air through lightweight cement. Be that as it may, adequate water concrete proportion is required to
produce sufficient union among concrete and water. Inadequate water can cause absence of union between
particles, along these lines misfortune in strength of concrete. In the equivalent way more water can make
concrete filter away to shape laitance layers, consequently debilitates in strength. This examination report
is set up to show the exercises and progress of the lightweight solid exploration project. The strength of
circulated air through lightweight cement, for example, compressive strength, water ingestion was carried
out. It was first presented by the Romans in the second century where 'The Pantheon' has been developed
utilizing pumice, the most widely recognized kind of total utilized in that specific year. Lightweight cement
was used widely spread across different nations like USA, Joined Realm and Sweden. The light weight
total cement is thickly vibrated like that of the typical built up cement of thick total. It very well may be
utilized with steel support as to have a decent connection between the steel and the solid. The solid ought
to give sufficient insurance against the consumption of the steel. The shape and the surface of the total
particles and the coarse idea of the fine total will in general deliver cruel cement blends. Just the denser
assortments of lightweight total are reasonable for use in primary cement.
Keywords: Thermocol Beans, Light Weight, Concrete, Total, Compressive Strength
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Abstract: Proteins are machines that play out an assortment of significant function in the body. A few
proteins are made out of different peptide chains, every one of which is known as a subunit, and the particular spatial connection between subunits is known as the quaternary design of the protein. Hemoglobin is
a protein that makes the blood red and comprises of four strands, two alpha chains and two beta chains. As
the principle transporter of hereditary data, the number and request of the four bases of A, T, C and G in
the DNA atom contain very important information. Breaking down the DNA sequence characteristics is
advantage to understanding the organic capacity of the sequence and to finding the trademark data identified with the particular capacity in the grouping. At the point when the codon usage inclination is concerned, numerous researchers concentrated varygens recently, for example, infection, Y-connected qualities,
CYB quality and SRY quality. In the infection gene area, most compelling infection quality are completely
concentrated by researcher ideal, like Zika, old style pig fever infection, Japanese encephalitis infection,
enterovirus D68 strains, etc. Indeed, codon use inclination has would uncover numerous system in science
and effect by numerous variables. In this paper, the codon usage in hemoglobin coding qualities is examined through the Codon W, and the PR2-inclination plot investigation: A3/(A3 + T3) vs.G3/(G3 + C3) and
the neutral advancement analysis: GC12 versus GC3are plotted and examined.
Keywords: Hemoglobin, Codon Utilization, Codon Inclination
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INTELLIGENT LEARNING CLIMATE – ACKNOWLEDGMENT OF DYNAMIC MODEL
FOR EDUCATING AND LEARNING WITH INNOVATIONS IN KINDERGARTEN
Kypros GIANNIOU
Cyprus
Abstract: The paper presents an instructive arrangement created and executed in kindergarten. The point
is to understand a powerful model of academic association between the educator and the youngsters. The
model is organized in preparing and the executives modules. The paper presents part of the preparation
module - the mechanical answer for intuitive work on advanced instructive substance. The cotemporary
circumstance concerning mechanical gear of Bulgarian kindergarten is investigated. For levels of IT
hardware are distinguished and depicted. Programming arrangement created and carried out is introduced.
The arrangement is approbated in 9 kindergarten bunches with 260 children in 2016-2017 school year.
From September 2017, it is applied in new 21 kindergarten in Bulgaria. Some results and ends are defined.
Advances joining in educating and learning measure at early ages is broadly investigated during a years
ago. The opposition of ages of educators and chiefs forever reduction and the majority of the new instructors and instructive pioneers acknowledge the need of new vision of Kindergarten and Grade school with
current and innovation prepared learning climate.
Keywords: Innovations Based Instructing and Learning, Kindergarten Training, Programming Instructive
Arrangement
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PROPAEDEUTIC OF WORKING WITH TABLES FOR INFORMATION TAKING CARE OF
AT KINDERGARTEN
Syarhey KAVALENAK
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Abstract: The article presents a model of work in Bulgarian Kindergarten to shape information and abilities for essential information taking care of through working with information tables. The work is essential
for a bigger report for building fundamental factual proficiency at early ages in advancements prepared
learning climate. The model has three phases of acknowledgment: propaedeutic at Kindergarten, making
information and abilities for working with tables and diagram sat 1st 2nd grade of the Elementary school,
and building information and abilities for directing autonomous overview and investigating information at
3rd 4th grade of Elementary school. Test work was finished with kindergarten youngsters and 1st grade
understudies. Instances of learning assets are introduced and the result of the endorsement cycle is depicted.
A few ends and proposals are detailed. After the spread of technologies in all circles of life, it shows up
the need of formation of information and abilities sufficient to the time in which the individual creates and
structures. The data society today requires purported "factual literacy". Building basic statistical proficiency shifts from auxiliary to grade school, which leads to changes in mathematics education in kindergarten. According Bulgarian public standards for Preschool arithmetic instruction, the substance should guarantee the arrangement of rudimentary thoughts for fundamental numerical concepts. The primary learning
modules of the public program of training kindergarten math are: Numbers, Estimation, Spatial relations,
Time, and Figures. So, if we anticipate that children should shape essential measurable education at Elementary school we must do some propaedeutic of information taking care of at Kindergarten level. Children ought to have information and abilities to mastermind information in tables in significant way. Working
with information tables at Kindergarten ought to be realized through uncommonly planned learning assets
on paper or in an advanced structure.
Keywords: Fundamental Factual Proficiency, Information Taking Care Of, Elementary School, Kindergarten, Tables and Diagrams
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A RELATIVE REPORT ON EROSION PRACTICES OF PEARLITIC RAILS COMMONLY
UTILIZED IN RAILROAD TRACKS
Shakar MADANI
Algeria
Abstract: This investigation means to look at erosion practices of four diverse quality rails which are by
and large liked in rail lines. Potentiodynamic erosion test and drenching test were performed for R260,
R260Mn, R260 Notched and R350HT quality rails. Microstructures of examples were described by Filtering Electron Magnifying lens (SEM) when erosion tests. With this examination, impacts of substance
arrangement, rail calculation and warmth treatment on consumption exhibitions of rails were researched.
Results show that R260Mn quality rail displays best consumption execution among the rails. A similar
pattern could be seen by drenching test. Electrochemical consumption tests and drenching tests were performed for all rails in NaCIelectrolyte. All outcomes are thought of, R260Mn has the best consumption
execution among the rails on account of the lower carbon content. Moreover, heat treatment on rail head
of R260 quality has a positive effect on erosion practices. Then again, plastic misshapening of rail head
upgrades the erosion current so R260 scored rail has helpless consumption obstruction compared to different rails. Notwithstanding, yield strength diminishes with expanding consumption rate in the marine environment while yield strength expanded with expanding erosion rate in an acidic environment. In another
investigation, consumption conduct of vigorously disfigured pearlitic and metal covered. It was noticed
that plastic deformity had as mallinfluence on cathodic responses (oxygenreduction response) while plastic
deformation had a significant influence on anodic disintegration for both the pearlitic steel and the metal
covered steel.
Keywords: Rails, Consumption, SEM
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IMPROVING THE COMPRESSIVE STRENGTH OF ELASTIC CHANGED SOLID
UTILIZING MANUFACTURED GUM
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Abstract: It has been understood that the age of strong waste and the removal issue identified with it is a
champion among the most crucial issues which our human advancement is facing in present time. The age
of non-biodegradable and dangerous waste close by the customer populace development has brought garbage removal emergency. Strong waste can be masterminded into different sorts depending upon their
source: a) Family, b) Modern (harmful and unsafe) and c) Bio-clinical (irresistible), Among mechanical
squanders, the tire elastic squanders or scrap tires are one of the perilous squanders which are being produced and aggregated for exceptionally enormous scope worldwide consistently. India's waste tires address
around 6-7% of the overall total. The waste elastic tires in India are ascending with the 12% per annum
development in the neighborhood tire industry. At worldwide scale a ton of examination has been completed on the utilization of waste elastic tires in concrete. Nations like USA and France has made it obligatory to use scrap elastic in roadway development. The rubber treated cement was first presented and checked for its application in designing works in mid 1990s. Squander elastic tires can be consolidated. At
worldwide scale a ton of examination has been done on the utilization of waste elastic tires in concrete.
Nations like USA and France has made it compulsory to use scrap elastic in parkway development. The
rubber treated cement was first presented and checked for its application in designing works in mid 1990s.
Squander elastic tires can be fused. in concrete either as coarse totals or fine totals.
Keywords: Elastic, Tar, Concrete
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IMPACT OF CEMENT COMPRESSIVE STRENGTH ON EXECUTION OF SINEWY
SUPPORTED SOLID CORBELS
Nariman TURESBEKOV
Kyrgyzstan
Abstract: This paper presents an exploratory examination to contemplate the conduct of stringy high
strength solid corbels under the impact of static burden. Absolutely six examples with clear range to profundity proportion equivalent to (0.7) were tried to disappointment. Three of the examples gave typical
strength concrete with three distinct measures of steel strands (0%), (1%) and (2%) of all out volume and
three examples gave high strength concrete with same various proportions of steel filaments. The impact
of solid strength on a definitive limit, breaking limit, load-avoidance conduct, disappointment example and
solidness has been considered. Test outcomes show that, the corbels with typical and high strength concrete
were fizzled in slanting shear mode. Additionally, the outcomes showed that, the high strength solid examples produced higher extreme limit, breaking limit, and solidness than typical strength concrete. The rapidly
improvement in solid innovation and the accessibility of solid admixture both mineral and compound admixtures prompts utilize the high-strength concrete in a significant underlying individuals like extensions
and tall structures. High-strength concrete goes on better compared to traditional strength concrete. Highstrength concrete furnishes enormous savings related with the expense of materials and reduction of dead
loads could prompt lessening the size of underlying individuals for pressure individuals.
Keywords: Corbels, High Strength Solid, Typical Strength Solid, Shear Disappointment, Extreme Limit

734

SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
STRONG WASTE TO ENERGY STATUS IN INDIA: A SHORT AUDIT
Leonard KASPER
Poland
Abstract: Lately overseeing strong squanders has been one of the consuming issues before state and neighborhood specialists. This is because of shortage of grounds for landfill destinations. In this manner
transformation of strong waste to energy is the best way to deal with diminish space related issues. This
must be overseen by advancements that forestall contamination and secure the climate and simultaneously
limit the expense through recuperation of energy. Energy recuperation as power, warmth and fuel from the
waste utilizing various innovations is conceivable through an assortment of cycles, including burning, gasification, pyrolysis and anaerobic processing. These cycles are regularly gathered under "Waste to Energy
innovations". The motivation behind the investigation is to survey the current status of strong waste administration rehearses in India. Exertion has additionally been taken to investigate inside and out the strong
waste to energy programs as of now continued in the country. Conversation has additionally been done on
the strong waste to energy approaches in India With the blast in urbanization we are in incredible need to
consider over the strong waste administration (SWM) situation in India. The number of inhabitants in India
has expanded by in excess of 181 million during the decade 2001-2011 (Evaluation 2011). Metropolitan
India produces 188,500 tons each day (68.8 million tons per year) ofmunicipalsolidwasteatapercapitawastegenerationrateof500grams/individual/day (SWM India 2011). Metropolitan Strong Waste Administration includes exercises related with generation, stockpiling, assortment, move and transport, preparing,
recuperation and removal of strong waste, which are ecologically compatible adopting principles of economy, style, energy and preservation. It includes arranging, organisation, administration, monetary, lawful
and designing perspectives including between disciplinary connections.
Keywords: Strong Waste Administration (SWM), Waste to Energy Innovation, SWM Strategy
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IDEAL FORCE UTILIZATION IN MINIATURE LATTICE DEPENDENT ON PV CLUSTER
Arefyeva Domka RODIONOVNA
Russia
Abstract: Microgrids give the capacity to accept energy from the lattice just as feed power straightforwardly to the framework through low voltage organizations, accordingly permitting the client to turn
into a functioning member in the network. They ought to likewise have the option to work in crisis state
and be detached from the matrix, called islanded mode. Expectation and anticipating of sustainable power
creation assumes a vital part in microgrid the executives and control. Forecast calculations are carried out
piece of the Energy Data Calculation of microgrids. In savvy microgrid is combined with power framework
to convey a shrewd framework that can give energy in effective way. Energy data framework plays, subsequently, a vital part in dealing with the assets inside the microgrid and can be thought as a layer on the
highest point of the force layer. The combination of irregular fuel sources in power lattices has sped up the
need of energy the executives in a multigenerational source organization to guarantee a solid and persistent
force supply. The miniature lattice idea outlines these issues by partner an assortment of disseminated fuel
sources and loads in a force network equipped for an islanding activity with the primary matrix. The organizations of Miniature lattices are required to affect the prudent, natural, and power supply quality and
dependability perspectives. Without a doubt, the coordination procedures of controllable neighborhood
lattices can have numerous drivers, for example, diminishing carbon dioxide discharges identified with
energy age, ensuring an ease of energy, and keeping up high progression as well as quality of electric
inventory.
Keywords: ANN, BPNN, PV Cluster
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AN OVERVIEW ON DIRECTING CONVENTIONS FOR SUBMERGED REMOTE SENSOR
ORGANIZATIONS
Ulkan HAJDARI
Albania
Abstract: Submerged Remote Sensor Organizations (UWSNs) has acquired an expanding interest in the
previous a long time from the examination local area. The unforgiving submerged climate makes it trying
to plan and execute conventions particularly custom fitted for UWSNs. While a portion of the generally
proposed answers for UWSNs might be reused, the exceptional attributes of the submerged climate ordinarily require committed arrangements. A few directing conventions with different objectives have been
proposed in the writing. In this paper, we present a few steering conventions and characterize them as
indicated by the fundamental reason they were produced for. To be sure, in the beginning of UWSNs
arrangement, the fundamental goal of directing conventions was simply restricted to ensuring the effective
conveyance of an information bundle to a last objective. At that point, when UWSNs have been all around
settled down, analysts rather center around planning energy productive steering conventions as sensors'
battery power is the most valuable and scant asset that profoundly sway the organization lifetime. In this
review, we give a point by point outline of: Dependable Information Conveyance Directing Conventions
and Energy Proficient Steering Conventions. In the past decade an increasing research interest have been
committed towards investigating seas and oceans since they cover most of the earth. In this manner, Submerged Wireless Sensor Networks (UWSNs) was developed. UWSNs have a few helpful applications like
seaward investigation, wave admonitions, oil field investigation, control of mineral extraction and contemplating the untamed life of the submerged climate.
Keywords: Directing, Submerged, Energy, Information Conveyance

737

SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
ASSESSMENT OF ECOTOXICITY OF IBUPROFEN AND PARACETAMOL ON THE
FRESHWATER GREEN MICROALGAE "PSEUDOKIRCHNERIELLA SUBCAPITATA"
Caius Petellius FAUSTINIANUS
Romania
Abstract: The ibuprofen and paracetamol are among the most non-steroidal mitigating drugs (NSAIDs)
utilized without solution in the around the world. The NSAIDs are regularly identified in getting conditions
at follow levels. The sewage treatment plant effluents are viewed as a significant nonstop contribution of
medication in amphibian environments. This necessary the difficulties on their possible treats on non-target
creatures. The principle objective of this investigation was to assess the expected ecotoxicity of ibuprofen
and paracetamol on phytoplankton dependent on algal development restraint bioassay utilizing 96-well
microplates. A typical freshwater green microalgae Pseudokirchneriella subcapitata was utilized because
of its significant situation in amphibian chain food. The outcomes showed that the openness to ibuprofen
evokes a constant ecotoxicity on the development of Pseudokirchneriella subcapitata where the Powerful
Middle Fixation following 72 hours (72h-IC50) was 91.28 mg/L. Be that as it may, paracetamol uncovered
no ecotoxicity on algal development with a 72h-IC50 > 100 mg/L. What's more, the No Noticed Impact
Centralization of ibuprofen (NOEC) was (50 mg/L, p <0.005), this worth is as yet higher than the maximal
fixation generally happened in the amphibian climate.
Keywords: NSAIDs, Ibuprofen, Paracetamol, Development Restraint, Pseudokirchneriella Subcapitata
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COMMONNESS OF MUSCULOSKELETAL DANGER ELEMENTS AMONG
TRANSPORTERS AT THE JORDAN PETROL TREATMENT FACILITY ORGANIZATION
Rómeó VIRGILSSON
Iceland
Abstract: An observational cross-sectional investigation was directed on 283 transporters and 100 work
site controls at the Jordan Petrol Processing plant Organization (JPRC). All members were guys with experience went from 5 to 35 years. Clinical assessment comprised of an appraisal of social propensities and
segment information and danger factors for musculoskeletal issues MSDs. Relatedness of MSDs with hazard factors between the two gatherings was checked by univariate and multivariate examinations. 42% of
the word related drivers revealed back torment and just 7.2% detailed legs torment. These pervasiveness
rates were essentially higher than those found among administrative laborers (37.7% and 3.8%, individually). Raised rates of agony in lumbar vertebrae, shoulder, and knee were recorded. Musculoskeletal torment essentially expanded with age, weight, sitting stance and exhaust. Overviewed drivers were found to
have critical issues influencing their wellbeing; hemorrhoidectomy (9.84%), thyroidectomy (7.56%), plate
a medical procedure (4.37%), and varicosity (3.28%). These discoveries may assist analysts with creating
mediations to improve passionate and word related soundness of strength of transporters. It is prescribed
to improve the transporters working conditions to stay away from or diminish their issues.
Keywords: Wellbeing Hazard Factors, Jordan Petrol Treatment Facility Organization, Low Back Torment,
Musculoskeletal Issues, Word Related Transporters
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AUDIT ON DIFFERENT FOG EVACUATION TECHNIQUES FOR PICTURE DEPRELIMINARIES
Yago ROSENBAUM
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Abstract: Fog is a climatic impact where turbid media like haze, dust particles, smoke, murkiness, snow
abs ceasefires the caught picture bringing about decrease in scene perceivability, expansion in shading
blurring consequently lessening the shading contrast raising a ruckus in design investigation, picture preparing, PC vision applications and so on Murkiness constricts the scene mirrored light as well as mixes it
with the environmental light. Along these lines the Picture quality is corrupted. Subsequently, cloudiness
expulsion from pictures is viewed as a significant and broadly testing point in PC vision and PC illustrations
territories. In this paper, different perceivability reclamation methods for Picture De-preliminaries are introduced/contrasted with eliminate the corruption happened in the advanced picture caught to be used for
applications like satellite framework, airplanes framework, video reconnaissance. Haze forms due to the
scattering impact for example airlight and attenuation. Airlight results in blurness of the caught image
where as attenuation decreases the picture shading contrast corrupting the image quality. In addition the
picture additionally gets twisted with air turbulents, poor climatic conditions, huge distance between the
capturer and the picture to be caught and so forth The point portage hazing the caught advanced picture is
to recuperate the refined image i.e. recuperate the mirrored light that is blended with the mixed light.
Keywords: Perceivability Reclamation, Airlight, Dull Channel Earlier, Light Channel Earlier, Guided
Channel, Two-Sided Channel, Three-Dimensional Channel
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REINFORCING OF SUBGRADE SOIL BY UTILIZING SQUASHED CEMENT
Selamat bin KESUMA
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Abstract: Reused totals comprise of squashed, evaluated inorganic particles handled from the material that
have been utilized in the developments and destruction garbage. The objective of the current work is to
decide the strength normal for reused totals for the application in solid asphalt development. The examination was completed by utilizing usefulness test, compressive strength test, flexural strength test and sulfate obstruction test. A sum of five blends in with supplanting of coarse totals with 0%, 10%, 20%, 30%
and 40% reused coarse totals were contemplated. The water concrete proportion was kept consistent at
0.38. It was seen that functionality of cement was diminished with the increment in reused totals in concrete
in the time of development, concrete has been the main structure material since it was found and discovered
reasonable for future because of its toughness, simple upkeep, wide scope of properties and versatility to
any shape and size. Concrete is the composite blend of concrete, totals, sand and water. Concrete have high
compressive strength and low rigidity. To defeat this inadequacy, steel fortifications are utilized alongside
the solid. This kind of cement is called supported concrete cement (RCC). Solid constructions that are
intended to have administration lives of in any event 50 years must be destroyed following 20 or 30 years
in light of crumbling brought about by numerous specialists.
Keywords: Soil, Concrete, Reuse
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FOUNDATION OF A ROBOT SQUANDER WATER TREATMENT PLANTS BY FAR OFF
SCREEN FRAMEWORK
Bodin RASTODER
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Abstract: The emanating quality and operational execution of a wastewater treatment plant rely upon the
operational productivity of the gear utilized in the plant. Routinely, general hardware support in a wastewater therapy plant is frequently planned dependent on the upkeep staff's discoveries from their examinations and tests. As such, gear that neglects to meet the necessities or has supported harm is recognized
during reviews and tests and will be in this manner overhauled. This upkeep technique requires a lot of
time, labor and material assets, from the location of strange gear to the fruition of support. This investigation proposes an improved idea of support and administration that is equipped for foreseeing which
hardware requires upkeep and overhauling in a plant, consequently diminishing the likelihood of gear glitches or disappointments. A remote sensor organization and distributed computing are utilized to adequately
oversee and screen a wastewater treatment plant; the water levels, operational conditions and significant
water quality boundaries in every treatment unit are ceaselessly checked, and the observing information
are transferred in an ideal design to the data set of a cloud observing and control stage. Regardless of
whether an inconsistency has happened in the wastewater treatment framework is controlled by contrasting
the checking information and the basic water levels, unusual hardware conditions and constant water quality observing information that are put away in the savvy data set. At the point when the gear imparts
unusual signs, the clever framework will caution the administrators, who will at that point execute appropriate medicines or acclimations to accomplish prescient support. The benefits of this framework are that it
can forestall water quality disintegration, keep the gushing quality from surpassing the release norms because of gear harm and abbreviate the span of unusual hardware activity. This prescient upkeep and the
board framework can more successfully use the support staff's time than different methods. The wise distributed computing prescient support framework and its benefits are shown with a contextual analysis of
the Rong Lake Wastewater Treatment Plant in Kinmen Region.
Keywords: Distributed Computing, Remote Sensor Organization, Water Quality Investigation, Insight
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ENERGY DRAINING INVESTIGATION OF URANIUM FROM ALGERIAN PHOSPHATE BY
SULFURIC CORROSIVE
Henning ROHDE
Denmark
Abstract: The energy of disintegration of an Algerian phosphate in sulfuric corrosive has been examined
within the sight of hydrogen peroxide (H2O2) as oxidant. The impact of various boundaries like draining
time, sulfuric corrosive focus, response temperature have been concentrated to streamline different cycle
boundaries for expanding the recuperation of uranium. Uranium ideal disintegration productivity of 87 %
was gotten under the accompanying conditions: after 2 h contact time, filtering utilizing 1.5 M sulfuric
corrosive at 50 °C and 1.5 M H2O2. A numerical model in the accompanying structure, including the
impacts of boundaries was set up to communicate the disintegration energy of phosphate metal: 1-(1-X)1/3
and 1-(2/3)X-(1-X)2/3 . The actuation energy for the cycle was discovered to be 12 KJ/mol. This low
initiation energy upheld the discoveries that the Algerian phosphate filtering rate is constrained by dissemination measure. Phosphate rocks are intricate crude materials and for the most part utilized in the creation of phosphate manures. The organization of these stones shifts starting with one store then onto the
next. Hence, phosphate rocks from various sources are required to act distinctively in acidulation filtering
process. The phosphate minerals utilized for the manufacture of fertilizers are primarily sedimentary, basically made out of carbonate fluorapatite containing different measures of pollutions like fluoride, carbonate, dirts, quartz, silicates and metal oxides.
Keywords: Draining, Phosphate Metal, Sulfuric Corrosive, Dispersion Measure, Uranium, Phosphoric Corrosive
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BUSINESS AS USUAL AND COUNTERMEASURES OF GROUNDWATER USE IN
PINGDINGSHAN COAL MINESHAFT
Rasmus ROOTARE
Estonia
Abstract: The groundwater in Pingdingshan mining region can be separated into three kinds as indicated
by the sort of fluid medium: carbonate rock karst crevice spring (gathering), clastic stone gap interstital
spring (gathering) and free stone spring (gathering). Consolidating with the use status of groundwater in
Pingdingshan coal mineshaft, this paper chooses the current wells for observing as per the hydrogeological
qualities of the mine and the plan of mine misuse and usage. The paper breaks down and sums up the
groundwater avoidance measures and countermeasures of groundwater level, water volume change and
mine seepage. Using defensive mining innovation, advancement programs, siphoning of springs and different projects for better usage and anticipation and control of groundwater in coal mineshafts. Pingdingshan mine is the principal huge scope mining recently created after the establishing of Individuals' Republic
of China. The Pingdingshan coalfield is a slanted coal bearing bowl whose principle body is the Likou
syncline. Its northwest, southeastern, north east and south edges are influenced by the Lixian flaw, the
Luogang deficiency and the Xiangfan issue And Lu Ye shortcomings and other underlying cutting, a cellar
structure, to shape a moderately autonomous hydrogeological unit. During the improvement of coal mineshafts, gangue accumulated in the open airwill go through a progression of physico-substance responses
because of openness to air and long haul outside climate like precipitation. The dissolvable inorganic salts
and some hefty metal components contained in that will elute as the filtering Water floods the ground as
flood springs to defile groundwater.
Keywords: Spring, Water Assets, Use Countermeasure, Pingdingshan Mining Region
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PLAN AND REENACTMENT OF ROUNDABOUT RECTANGULAR MICROSTRIP FIX
RADIO WIRE FOR REMOTE APPLICATIONS
Hanif WASEM
Egypt
Abstract: In the course of the last multi decade, there is a quick development being developed of remote
correspondence applications. The presentation of all such remote frameworks relies upon the plan of the
radio wire. Microstrip radio wires are liked for larger part of their applications and benefits. This paper
presents the plan and reenactment of round rectangular fix microstrip reception apparatus. The general
receiving wire is planned and recreated in Ansoft High Recurrence Construction Test system (HFSS) Programming. The substrate utilized in this arrangement is Rogers RT/Duroid and substrate is utilized with =
2.33. The proposed receiving wire is utilized for different remote correspondence applications. Gain, Return misfortune and transfer speed are the presentation boundary of the proposed reception apparatus. The
proposed reception apparatus is investigated at thunderous recurrence of 16.6 GHz and 18.3 GHz. The
outcome determined is return loss of fix is - 35.7673 dB and - 29.2070 dB and gain of fix is 5.6925 dB and
12.44 dB individually. In right now, the upgraded innovation of remote correspondence is increment step
by step according to the necessities. In imminent to security perspective, remote communications are utilized in programmed association and friends. Remote correspondence frameworks are utilized to send pictures and recordings with higher information rates, so microstrip fix receiving wire is ordinarily utilized.
Microstrip fix reception apparatus turns out to be extremely well known step by step on the grounds that
ofits simplicity of examination and manufacture, minimal effort, light weight, simple to take care of, capacity of double, triple and a few recurrence tasks and their appealing radiation qualities.
Keywords: Microstrip Receiving Wire, Scaled Down, Return Misfortune, Gain and Transmission Capacity,
Auto Radar Frameworks
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EXAMINATION ON THE PYROLYSISKINETICS AND SYSTEM OF DATE STONE
UTILIZING THERMOGRAVIMETRIC INVESTIGATION
Éric LAZARD
France
Abstract: The point of this work was to examine the physiochemical properties and warm conduct of date
stone to track down a fitting of these materials for energy creation. The physiochemical properties like
general examination, extreme investigation, warming qualities and FTIR spectroscopy of date stone were
researched. The pyrolytic qualities and energy was researched by thermogravimetric investigation. The
investigations were acted in 105-900 °C temperature range under nitrogen atmosphere at warming paces
of 5, 10, 20 and 50 °C/min. Pyrolysis qualities was refined at four phases which can essentially be credited
to decay of extractives, disintegration of hemicellulose, deterioration of cellulose, and decay of lignin,
separately. Pyrolysis attributes and the warm decay rate were altogether influenced by variety in the warming rate. Nonetheless, the temperature tops at greatest weight reduction rate changed inside wrinkling
warming rate. The actuation energy was acquired by model free techniques proposed by Friedman (FR),
Flynn-Divider Ozawa (FWO) and Vyazovkin (VYA), and the dynamic system was derived by ace plots
strategy. The masterplots technique proposed that dissemination model was the most plausible response
system to portray the pyrolysis of hemicellulose and the response model capacity was. The dynamic cycle
for the disintegration interaction of cellulose can be depicted by response request model. The outcomes
proposed that the test results and active boundaries gave helpful data to the plan of pyrolytic preparing
framework utilizing date stone as valuable wellspring of energy, synthetic compounds and enacted carbons.
Keywords: Date Stone, Pyrolysis, TGA-DTG, Energy, Masterplots Technique
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THERMOCHEMICAL CONDUCT OF ALGAL WASTE: ENERGY AND MECHANISMOF
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Abstract: The current work surveys a potential interaction for treating algal squanders in a harmless to the
ecosystem way. It depends on the pyrolysis of these losses for lively valorization to assess its bioenergy
potential. Thepyrolytic and motor attributes of algal waste as a model for algal biomass were assessed and
analyzed at warming paces of 5, 10,20 and50°C min-1from 105 to900 °C in an idle environment. The DTG
bends showed three unmistakable phases of debasement; parchedness, devolatilization and leftover disintegration. The motor investigation was set up by the isoconversional techniques for Friedman (FR), FlynnDivider Ozawa (FWO) and Vyazovkin (VYA) strategies) to appraise initiation energy, the expert plot strategies were acquainted with build up active models. Actuation energy esteems were demonstrated to be
192.55, 183.26 and 185.45 kJ mol-1 as determined by FR, FWO and VYA strategies, separately. The devolatilization phase of algal waste could be depicted by the Avramic-Erofeev condition (n = 3). It is shown
that the isoconversional active techniques give the dependable dynamic data reasonable for enough picking
the motor model which best depicts the warm deterioration of algal waste. The composite differential strategy was utilized to get the accompanying active trio:
Keywords: Algal Waste, Warm Corruption, Isoconversional Strategies, Ace Plots Strategy, Active Trio
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Abstract: Chemicals are a substance which, created in any one piece of a living being, is moved to another
part and there impacts a particular physiological interaction. Chemicals are compound couriers which can
trigger hereditary progression of data. It direct a wide assortment of capacities going from human activity
and conduct, development, vegetative and sexual turn of events, cell oxidation to warm creation and the
digestion of bio particles. The communication of chemical and receptor normally triggers a course of
auxiliary impacts inside the cytoplasm of the cell. With the assistance of receptors, the cell got data from
environmental factors or from past qualities. An endeavor has been put forth an attempts the working capacity of chemicals to control the three characteristics for example Satv, Rajo, Tamo as referenced in Shrimad Bhagwad Gita. A possessive of these gunas control the excursion of life before birth to freedom by
building up the karma Sanskara which brings the 84 lakhs of Yonis. In this paper we set forward the logical
bases of three gunas with the assistance of hormonal activity. Chemicals are the synthetic couriers that
have explicit administrative consequences for specific cells or organs. In 1904, William M. Bayliss and
Ernest H. Starling of London College School utilize the term chemical, who showed that a synthetic substance (secretin) from the digestive tract could invigorate the activity of a pancreatic emission. These substances were then called as 'compound couriers'. In 1937, Went and Thimann characterized a chemical as
"a substance which, produced in any one piece of a life form, is moved to another part and there impacts a
particular physiological cycle."
Keywords: Shrimad Bhagwad Gita, Endocrine Framework, Chemicals
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TRIAL STUDIES ON IMPACT OF MACHINING BOUNDARIES ON BURR TALLNESS
DURING END PROCESSING OF INCONEL 718 SUPER COMBINATIONS
Taghi MESKINI
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Abstract: Machining potential outcomes during End processing of Inconel 718 super composite is confirmed utilizing Taguchi plan of analyses. In that the reaction burr tallness is estimated under the three machining conditions like rotational speed, profundity of cut and feed rate. To know the meaning of info boundaries on burr stature ANOVA is directed. The ends from S/N proportions and ANOVA uncovers that
feed rate are most critical components to impact burr tallness in end processing. CNC processing is most
regularly utilized in industry and machine looks for machining parts to exact sizes and shapes with want
surface quality and higher profitability inside less time and cost. Top caliber and profitability are two significant however significant rules in a few machining activities. End milling process worked by CNC is a
broadly acknowledged material evacuation measure used to produce parts with confounded shapes and
profiles. Nickel based super compound, Inconel 718 is a hard material (48HRC). Inconel 718 is broadly
utilized in airplane gas turbine, responding motors, space vehicles (e.g., rocket motor parts), thermal energy
stations, substance application, high temperature clasp, springs, rings and mash and paper industry. The
plan of investigations was chosen from Taguchi's L9 symmetrical cluster. Ensuing to the analyses, the
impact of info boundaries on burr height has been dissected.
Keywords: Inconel 718, End Processing, Taguchi Technique, ANOVA, Burr Tallness
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E - SQUANDER ENACTMENT IN INDIA: STUDY AND RELATIVE INVESTIGATION
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Abstract: This paper focuses on emotional and near investigation and examination of the current laws and
decides that administer the board and treatment of electronic waste in India. The evaluation and investigation of the deficiencies of the current approaches administering electronic waste administration in India are
done and criticisms and ideas have been introduced by doing a hole examination as for European acts of
electronic waste administration with the goal that the contemporary laws can be supported and expanded.
In this investigation, the administrative structure for perilous waste administration with an emphasis on
electronic waste administration in the nation is intricately and thoroughly comprehended and explored in
appropriate points of view to help strategy creators, researchers and last specialists build up an ecologically
stable administration framework by distinguishing the limits of the current guidelines and laws. The necessary smoke screens and measures are likewise recommended dependent on the hole investigation
between the arrangements in India and Europe. Due to increasing purchasing power and modernization of
lifestyle, the development of electronic squander (E waste) has been tremendously high in India since it
has emerged as a giantin the data innovation (IT)arena. The threat of the amount of accumulation of Ewaste in India can be felt by the fact that it is assessed that by2020,onlyDesktop PCs (computers) in India
can accumulate 32511 metric ton of waste 1, while the rapid increase in the number of consumers of Laptops, Televisions, Tablets and Mobile phones, on the other hand will be generating the assessed 241500
metrict on Ewastein 2020.
Keywords: Rules, Import, Casual, Removal, Perilous
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Abstract: Discussing ecofriendly development, utilizing nearby and toxin materials with minimal effort
constructing just something single strikes that is marble slurry. It is accessible in part and liberated from
cost in marble creating regions. In arrangement of various tests building impact is likewise essential for
thinking that its utility in concrete works. Concrete blended in with marble slurry will be likewise positive
making more glue for all the more successfully filling the pores or depression of water. Marble Slurry is
fine particles generated during interaction of cutting, granulating and cleaning process dissolved in water.
This suspension of marble fines in water, created during handling and polishing because water is utilized
as a cooling specialist to the cutting blades. Marble squander a Natural Risk: This is turning into a significant danger to the Environment in the territory of Rajasthan. In the mining and processing exercises close
around 1,000 Gangsaws and a great many cutters are making 1.5-2.0million huge loads of marble squander
for example marble slurry. This Marble squander is indestructible waste and destructive to common man,
Creatures and furthermore to the Vegetation creating stylish issues. Some terrible impacts of the marble
slurry on Climate might be recorded.
Keywords: Marble Slurry, Pit, Building Impact, Fine Total and Poison
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Abstract: Steganographers concur that lossless correspondence is an intriguing new subject with regards
to the field of systems administration, and electrical architects agree. In this paper, we affirm the assessment
of connection level affirmations, which epitomizes the private standards of equipment and design. In spite
of the way that this conversation is rarely an affirmed objective, it is gotten from known outcomes. In this
paper, we present an investigation of Moore's Law (TOW), which is utilized to demonstrate that support
learning and courseware are for the most part contradictory. Numerous examiners would concur that, had
it not been for electronic hypothesis, the development of journaling record frameworks may never have
happened. In the assessments of many, the essential fundamental of this arrangement is the investigation
of 802.11mesh organizations. Besides, in our exploration, we contend the improvement of symmetric
encryption, which epitomizes the organized standards of symbiotic equipment and design. Then again, von
Neumann machines alone won't ready to satisfy the requirement for customer worker balances. The essential precept of this strategy is the perception of online calculations. TOW sends semantic hypothesis, without permitting Byzantine adaptation to internal failure. In any case, the fundamental principle of this
arrangement is the investigation of compose back reserves. For instance, numerous structures make the
convincing unification of Lamport timekeepers and lambda math. Two properties make this methodology
unique: our application conveys the examination of randomized calculations, and furthermore TOW pictures probabilistic innovation. This mix of properties has not yet been copied in earlier work.
Keywords: Wide-Territory Organization, TOW, Moore's Law, Support Learning, Courseware
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RELATIVE INVESTIGATION OF METAMATERIAL SUBSTRATE AND TEXTURE
SUBSTRATE
Alexander WILLIAMS
United States of America
Abstract: Fractal structures have the property of self-similitude and simplicity of tedium; they stay less
utilized in planar designed metamaterial structures. A fractal reception apparatus is configuration dependent on the metamaterial for multiband applications. The Fractal Reception apparatus configuration is
comprise a metamaterial layer with FR4 substrate with. The proposed receiving wire comprises of an octagonal emanating patch and an incomplete ground plane. The substrate of the proposed receiving wire is
made of Dacron texture with permittivity 3. The element of the proposed reception apparatus substrate is
40×34×1.7 and the transfer speed 10.969 GHz beginning from 38.965 GHz to 49.9333 GHz for return
misfortune not exactly - 10 dB. The increase variety is from 3.2 dB to 11.2147 dB. The innovation of super
wide band is exceptionally old, however in remote correspondence framework. The innovation has high
information rate &avoiding more range shortage. The principle use of such innovation in rush hour gridlock
guideline, ground entering and mine identification. To plan a radio wire, distinctive taking care of and
coupling techniques are utilized. These strategies give higher transmission capacity however tragically
acquire is to be debased. In such circumstances, new kinds of material are utilized known as metamaterial.
These are fake material which shows negative permittivity and negative penetrability. Improving the addition is finished by left gave material, otherwise called negative refractive record material. Metamaterial
property can be acquired in two manner, one is part ring resonator and another is metal wires.
Keywords: HFSS, Fractal, Metamaterial, Return Misfortune, Data transmission, Gain
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CHOICE HELP TOP PROGRAMMING ITEMS: AN AUDIT
Mero MIFSUD
Egypt
Abstract: The paper is initially devoted to audit and assess top programming items for Choice Help. The
point of the paper is to pick one programming item to be presented at the lab at Lord Abdulaziz College
,School of Processing and Data Innovation ;Division of Data Frameworks .The Product would will be
utilized as a lab material for the Choice Emotionally supportive networks Course. The Product items will
be contrasted and assessed with various scholarly and nonacademic criterias. An innovation consistently
grows, so do the applications altogether parts of life. In the business and the executives field, one of those
applications is and intuitive; insightful programming known as a choice emotionally supportive network,
or DSS. A DSS is regularly utilized in unusual choices, where the climate is speedy and choices are required that join both interior and outside data (Profession Training Organization (C.E.C.), 2013). Directors
that bargain in wares can decide to have their interior marketing projections joined with ongoing product
exchanging data from the market request to settle on a superior business choice. DSS is utilized when the
response to an inquiry; issue, or opportunity may not be characterized initially (Laudon and Laudon, 2012).
Framework modelers at IBM in the last part of the 1960's first began looking at a technique to utilize PCs
to help us in settling on choices deliberately and proficiently (Force, 2007). This has formed into the DSS
that we know today. As one of an assortment of new apparatuses emerging from current processing and
information demonstrating, DSS is getting a lot of consideration from many.
Keywords: Choice Help, Top Programming Items, Programming Choice Apparatuses
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APPRAISAL OF TWO UNDERTAKING ENGINEERING PROGRAMMING PROJECTS FOR
INTRODUCTION FOR COLLEGE UNDERSTUDIES
Shahin ROUHANI
Jordan
Abstract: Endeavor designers work with partners, both administration and topic specialists, to fabricate
an all encompassing perspective on the association's technique, cycles, data, and data innovation resources.
The part of the venture draftsman is to take this information and guarantee that the business and IT are in
alignment. (Ndlela and Du Toit, 2001) The endeavor modeler connects the business mission, technique,
and cycles of an association to its IT methodology, and archives this utilizing different engineering models
or perspectives that show how the current and future requirements of an association will be met in an
effective, maintainable, spry, and versatile way (Le Clair and Miers, 2016). Vital piece of any Undertaking
Design Virtual products is the part that deals with the business cycle. In this paper we will take as a contextual investigation two significant Programming suits; Adeptia Suite and Bpm ' online Studio. The point
of the correlation is to assess the two programming projects and prescribe one of them to be utilized in the
lab of the Venture Engineering Course in Division of Data Frameworks at Ruler Abdulaziz College A
venture asset arranging (ERP) framework is a bundled business programming framework that empowers
an organization to deal with the proficient and powerful utilization of assets (materials, HR, money, and
so on) by giving an aggregate, incorporated answer for the association's data handling needs. It underpins
an interaction situated perspective on the business as well as business measures normalized across the
venture. Among the main ascribes of ERP are its capacities.
Keywords: Programming, Design, Money
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CHANGED FORCE AREA
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Abstract: Laws and rules turns into a wellspring of impediment and minimization to the organizations and
clients when they begin broadening their work and prerequisites individually. Subsequently to make an
equilibrium and great connection between en-controlled power and shopper it is important to make a
straightforward arrangements and framework. Force industry is one of such obstacle. Subsequently change
in power industry becomes eminent point for the public authority. Wasteful framework the board, unreasonable tax approaches and numerous different components are answerable for such changes. Some service
organizations deliberately invited and numerous service organizations are compelled to embrace such
changes. The objective of evolving, for example re-guideline, or open asses is to improve rivalry and bring
buyers new decisions and monetary advantages. Under progression, the previous vertically coordinated
utility, which played out every one of the capacities associated with power, for example age, transmission,
dissemination and retail deals, is disaggregated into independent organizations committed to each capacity.
This gives advantage to the buyers as well as makes the assistance and framework dependable, productive
and quick. Consequently in basic words open asses is to privatize the electric force industry in order to
lessen government responsibility and capacities. In such manner, gencos, transcos, and discos are shaped
with rivalry acquainted with gencos and discos to animate their motivations in proficiency improvement.
At the point when effectiveness grows up and power cost goes down, it can thus advance Gross domestic
product development.
Keywords: IRC(Independent Administrative Commission), IPP(Independent Power Maker) Foundation of
Independent Administrative Body
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STREET TRAFFIC DISPLAYING: THE INTEREST OF WARM-UP DISCOVERY IN UNIQUE
REPRODUCTIONS
Afshin MIRZAII
Oman
Abstract: The plan, study and the board of street traffic frameworks has gotten progressively troublesome
and exorbitant as existing designs are various and complex. Our target in this article is to introduce a best
in class on demonstrating methods, to be specific plainly visible, tiny and mesoscopic displaying. What's
more, we will see that to settle the existence scale issues experienced in the previously mentioned models,
another model named static crossover has showed up. The last intends to exploit traditional models, receiving the model at the size of the wonder contemplated. In any case, the static half breed approach can't
notice the marvel of clog. To conquer these limits, we have built up a way to deal with move from a
perceptible introduction to a minuscule introduction. The last will make an unfilled segment that will bit
by bit be loaded up with vehicles. This stage called "beginning progress" or "warm-up" marks an insecure
state. The primary goal is to wipe out the warming stage by powerfully changing the naturally visible
reenactment into a tiny reproduction. As to clients, their goals are: to pick the bearing at intersection, to
limit travel time, to diminish the holding up time at junction, to limit the expense, and now and then to take
the briefest course to show up at their objections
Keywords: Shrewd Transportation Frameworks, Dynamic Half and Half Reenactment, Warm-Up Street
Traffic, Multi-Specialists Framework, Plainly Visible, Infinitesimal, Mesoscopic and Crossover Displaying

757

SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
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Abstract: In two-mass electromechanical framework, the electromagnetic force centers around one (the
main) mass. All things considered, the subsequent mass related with the primary flexible connection, can
travel through swaying direction. The issue of two-mass control framework comprises of planning the
speed controller that can guarantee etalon dynamic cycles of second mass development. An answer for that
issue is proposed in this paper. The multi-mass frameworks are generally addressed in preparing machines.
The common delegates are machine-apparatuses, robots, turntables, and so forth the primary mass is shaped
by the electric coupling stator-rotor and by rotor dormancy. The flexibility of mechanical pieces of the
kinematical chain, along with their snapshot of latency, shapes the second and regularly the remainder of
the majority. It is feasible to portray them by their normal recurrence and unloading steady. All in all, such
an instrument can be communicated continuously or higher request framework with complex posts. During
the excitation of a multi-mass framework notwithstanding the necessary movement there are additionally
evoked torsional vibrations toward the finish of the component which alludes to their regular frequencies.
This torsional vibration may genuinely influence the servomechanism situating precision, particularly if
the component travels through the long flexible shaft with the majority of huge latency.
Keywords: Control, Two-Mass Framework
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IMPACT OF ADDING GLASS FIBER BUILT UP SOLID GARNISH ON FLEXURAL
CONDUCT OF EMPTY CENTER SECTION UNITS
Andro NAKASHIDZE
Georgia
Abstract: This paper presents an exploratory investigation with respect with the impact of utilizing glass
fiber built up solid garnish on flexural limit of empty center precast prestressed piece units. Two glass fiber
supported cement (GFRC) fixings of 32 mm and 65 mm thicknesses were utilized on 200 mm profundity
empty center piece units. Chamber strength of empty center section concrete was 45.7 MPa while that of
GFRC fixings was planned as 38.6 MPa. Flexural stacking was applied to bested and control sections and
impact of expansion of garnish was contemplated contrasted with the control pieces with no fixing. Results
show that expansion of fixing can improve the flexural strength of empty center sections by half with 65
mm beating while around 20% for 32 mm besting. The expansion in flexural limit was discovered straight
with the thickness of garnish. It was likewise seen that flexural strength of cement bested sections is practically equivalent to the limit of un-beat chunks of comparable profundity. Prestressed concrete is characterized as "Concrete in which there have been presented inside burdens of such size and dissemination that
the anxieties coming about because of given outside loadings are neutralized to an ideal degree." It further
proceeds to say, "In built up solid individuals, the prestress is generally presented by tensioning the steel
support". Prestressing is along these lines a strategy that improves the properties of a design by adding and
prestressing superior steel. Prestressing implies the deliberate making of perpetual burdens in a construction or gathering, to improve its conduct and strength under different help conditions. At the point when
the sections are projected, the outside of the chunks is generally not completed level. During the hour of
its on location establishment, the surface is leveled with a cast in-situ tirade or solid fixing. As the thickness
of the garnish is too little, its relative impact on the flexural limit of the chunk is ordinarily ignored. Additionally, unconventionality beats the bond conduct between the chunk and the solid fixing.
Keywords: Empty Center Section, Precast Chunk, Flexural Limit, Additional Fixing, Glass Fiber
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AN INVESTIGATION OF THE CONNECTION BETWEEN NATURAL STERILIZATION AND
POWERFUL ADMINISTRATION
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Abstract: The yearly report gave by the City of Tshwane for the monetary year 2016/2017 shows that
general productivity in the administration of civil strong waste created by organizations working in the
different pieces of Tshwane is subverted by the disappointment of organizations to consent to city ordinances. Organizations that work in the different pieces of Tshwane produce enormous volumes and assortments of city strong waste. The waste created by organizations isn't handled and reused enough. Private
waste authorities don't assume a significant part in the handling and reusing of civil strong waste. The
critical target of study was to survey and assess the degree to which waste produced by organizations
working in Tshwane was gathered, arranged and prepared productively. The underlying time sensitive
model, log-straight examination and factor investigation were utilized for distinguishing and evaluating the
best 3 indicators of proficiency in the administration of metropolitan strong waste. The examination tracked
down that the critical obstruction to the effective administration of city strong waste was absence of adherence to civil ordinances on city strong waste administration. The normal time spent at squander assortment
site by a metropolitan waste assortment truck was 1.22 minutes. The normal time spent by a city squander
assortment truck for diverting to and from an assigned waste assortment site to the closest corner on the
road was 0.11 minutes. The normal time spent at the closest crossing point outside the business premises
that participated in the investigation by civil waste assortment trucks was 0.23 minutes. The outcomes
showed that proficiency in squander the executives changed altogether by sort of waste (23%) and geological zone (18%).
Keywords: Squander the Executives, Proficiency, Underlying Time Based Model, Log Straight Examination, Factor Investigation
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IMPACT OF INCONSISTENT WOODWIND SEPARATING ON THE IDEA OF THE PLANT'S
WORK AND INNOVATIVE IMPACTS OF THE INTERACTION
Stephen JOHNSTON
United Kingdom
Abstract: The article talks about the impact of inconsistent woodwind separating of the end factories'
bleeding edges on surface unpleasantness just as on powers created during the handling. Introduced study
results apply to tempered steel. Ever greater necessities for prepared subtleties in mix with an attention on
diminishing creation costs essentially influence the choice of the correct innovation. To meet these prerequisites new arrangements are looked through both regarding material designing and miniature and full
scale calculation of the bleeding edges. These exercises straightforwardly convert into expanded solidness
of handling, a critical expansion in the strength of apparatuses, improving the nature of the delivered parts
while expanding efficiency. Demand for excellent items includes increasingly more regularly the utilization of current, hard to-cut development materials. Especially a hardened steel has acquired in prominence
in the course of recent years. Its creation has expanded almost 140% and that is likely the start. This is
because of the benefits of the material like protection from erosion and synthetic substances, just as the
protection from temperature changes and long life cycle. Contingent upon the sort of tempered steel, machining can be joined by issues related with a propensity for strain solidifying and the formation of developed during the cut. High malleability advances the arrangement of long chips, which can represent a danger
for the apparatus and the surface. A little warmth conductivity influences its release from the slicing region
adding to an extensive temperature rise. The principle factor that decides the nature of the prepared surfaces
and the exhibition of the cutting interaction, especially difficult to-cut materials, is the right choice of
cutting devices.
Keywords: Inconsistent Woodwind Processing, Surface Unpleasantness, Powers Dividing
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EXAMINATION OF THE PYROLYSIS CONDUCT OF MARINE MACROALGAE BIOMASS
UTILIZING THE THERMOGRAVIMETRIC INVESTIGATION
Vido VUKAŠINOC
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Abstract: Macroalgae could be huge marine biomass asset for the creation of various energy transporters
including biofuels. In this examination work, the dynamic attributes of a red macroalgae, (Gelidium
sesquipedale) as a model for marine biomass were assessed and thought about at warming paces of 2, 10,
20 and 50 °C min-1 under a dormant environment. The outcomes demonstrated that three phases showed
up during pyrolys is, dampness dissipation, essential devolatilization and remaining decay. The warming
rates somewhat influence the decay properties of Gelidium sesquipedale; with the warming rates expanding, the greatest pinnacle of weight loss rate moved to higher temperatures. The Friedman isoconventional
strategy was utilized to acquire the active boundaries from information of the pyrolysis responses of in the
subsequent zone. The normal actuation energy of Gelidium sesquipedale was 228,45±7 kJ mol-1.These
information provide information for additional application for planning and displaying in thermo substance
transformation arrangement of Gelidium sesquipedale. The emphasis on the utilization of biomass as an
elective feedstock to petroleum derivatives is increasing because of its part in lessening CO2emissions.
Presently numerous innovations are being scrutinized for utilization of biomass both for power age and for
creation of bio-oil for transportation and synthetic products. Two of the fundamental issues of biomass
utilization are security of supply and the development of a framework fit for keeping up the stockpile
ofbiomass of adequate quality.
Keywords: Marine Biomass, Macroalgae, Pyrolysis, Thermogravimetric Examination Motor Investigation
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ASSESSED THE PROPERTIES OF A COMPOSITE MATERIAL WHICH BUILT UP BY
FIBER GLASS
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Abstract: In this examination, a polymer composite material was set up from two polymers (Epoxy sap
Resole sap) and built up by fiber glass, The phenol formaldehyde sap was utilized with various weight
proportion ( 10% , 20% , 30% , 40% ) , with epoxy saps of changing extents ( 90% , 80% , 70% , 60% ) at
20C° (included: stun obstruction, rigidity, and twisting opposition ), investigation and correlation with the
mechanical properties of the amalgam, including the part picked with the end goal of supplant the combination with compound material for weight reduction and improve mechanical properties. The strong matter
is comprised of free electrons and nuclear bonds in a cyclic request called grafting. In like manner, the
exchange of nuclear power results from two impacts: the free electron relocation and the vibrational floods
of the chain. This implies that the warm conductivity is the amount of the electronic compound, Warm
properties on the recurrence of complementary associations between the joining molecules and the surface
radiation properties of the solids, the round size of the air or vacuum space and the idea of the strong
connection between them. The past examinations show an increment in the estimations of the warm conductivity of the joined half breed spectra with the increment of the small portion of the particles of the
graphite. This is on the grounds that the graphite particles have a high warm conductivity, and the presence
of the graphite particles decreases the level of air bubbles framed in the half breed, Warmth move.
Keywords: Epoxy Pitch, Resole Tar, Glass Fiber, Polymer Composite Material, Mechanical Properties
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TREATMENT OF MECHANICAL WASTE IN DIYALA ORGANIZATION
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Abstract: It had been assessing the chance of utilizing strong metal waste to an auxiliary of the Service of
Industry and Minerals organizations, noticing that the aftereffects of the trial of models for improving the
fine construction and the outcomes are empowering when taking the natural effect of the removal of strong
waste in the pursuit account the consequences of the assessment, and add a few components that lead to
change in microsurgery and be sufficient to get the revision cycle viably. The outcomes additionally show
that the warm homogenization measure prompted the needle structure change or stringy structure a round
shape plainly. Measuring of the ecological effect of the dispatch of the strong waste about the chance of
utilizing other waste once or extraction of helpful materials, including an answer for the issue of the interaction confronting the mechanical organizations of different profitable areas, which are strong metal waste
by and large because of unplanned exercises for. Much of the time, similar to those in Iraq have gone
through, when deficiency of new Al occurs, remelting of rejected castings gets unavoidable to get new
castings. In any case, non-homogenous microstructure and low mechanical properties are normal for these
castings acquired by remelting, particularly when the rejected materials are produced using changed alloys.
The eutectic morphology goes from plate-like to lamellar like in as cast condition to a roundabout like after
alteration or fast cooling. At the point when Al-Si amalgams are cemented the eutectic silicon apparently
consists of coarse plates in the sharp edges. These are negative to the mechanical properties
Keywords: Reuse, Alteration, Modern Waste, Warmth Homogenizing
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PARAMETRIC DANGER APPRAISAL OF MODERN STOCKPILING TANKS
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Abstract: Before, different harms have been seen in huge number of mechanical offices during the accomplished tremors. Unique in relation to the private structures, harms in mechanical offices affect the
economy and creation in the nations. Modern stockpiling tanks, burst by earthquates, exacerbate harm
through the spread of fire. Capacity tanks are particularly organized, tall round and hollow vessels, some
upheld by moderately short built up solid segments, some upheld by the ground. The point of this examination is to assess the seismic exhibition of capacity tank structures in mechanical offices. The seismic
exhibition evaluation and assessment were brought out through time history investigations with different
ground movement informational collection. After the time history examinations, a parametric methodology
was completed by thinking about different mathematical properties during the underlying examination.
With various calculation, underlying conduct of capacity tanks have been parametrically assessed. Model
tank structures were examined with their strong models with lumped mass and spring frameworks. For the
model designs, investigations results were assessed and looked at. For an improved on appraisal, a parametric methodology would be necessary to investigate the capacity tank structures. Accordingly, in the
current exploration, a parametric examination was completed in respects with time history investigations.
For four unique models, exposed, Full 1 and Full 2 mixes were applied to comprehend the underlying
conduct of capacity tank models. Time history investigations were completed with 7 diverse ground movement information through SAP2000 programming. Capacity tank models were demonstrated with massspring models for understanding fluid impact on the structures.
Keywords: Mechanical Offices, Stockpiling Tanks, Dynamic Examination, Time History Investigation,
Parametric Seismic Appraisal, Seismic Danger Evaluation
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BUILDUP RATE UPGRADE OF THE SLANTED CONDENSER IN THE SUN POWERED
ACTUALLY ASSOCIATED WITH A SUN ORIENTED WATER RADIATOR
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Abstract: One technique to expand the new water efficiency of the bowl type stills is to build the buildup
pace of their gathering surfaces. A bowl type still with an aluminum condenser was created and tried in the
Division of Mechanical Designing at Texas Tech College. To expand the buildup rate the external surface
of the condenser was cooled with cooling water at various stream rates with and without woven jute material above it. For a similar explanation, cotton wick material was introduced inside the bowl of the still. It
was tracked down that the higher the stream paces of the cooling water across the condenser, the more
noteworthy the buildup rate. Establishment of cotton wick material inside the bowl of the still and utilizing
jute material over the external side of the condenser likewise caused an increment in the buildup rate accordingly an increment in new water profitability of the still. Further, it was tracked down that the greatest
new water profitability was accomplished when both the jute and the wick materials were introduced during
the trial and when the condenser was cooled by water at 10 L/hr stream rate. Alongside the sensational
populace development and improved expectations for everyday comforts, existing new water supplies are
weakening. The ascending of the total populace prompts the ascending of water interest. As a result, there
is an absence of pure water for drinking, agricultural and mechanical use. There are 26 nations that don't
have adequate water assets to support farming and financial turn of events, and roughly one billion individuals need admittance to safe drinking water. With almost 98% of the world's accessible water supply
being ocean or salty water, desalination has become a significant elective wellspring of clean water. The
condenser is a warmth move gadget or unit used to gather a substance from its vaporous to its fluid state,
regularly by cooling it.
Keywords: Desalination, Buildup, Condenser, Sun Oriented Still, Sun Powered Warmer, New Water
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ADMISSION OF PUBLIC VEHICLE ADMINISTRATIONS IN THE EVENT OF DHAKA CITY
AND IN CORRELATION WITH ADJOINING NATIONS
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Abstract: This paper addresses the Public Vehicle admission in Dhaka city and its examination with the
adjoining nations setting. Public Vehicle admission is guided by the need to recuperate the cost of activity
and upkeep consumption of moving stock at an expense paid by the clients' income which is socially satisfactory to the local area and clients and which doesn't punish the most oppressed section of the populace.
The part of public vehicle in the financial advancement of a metropolitan zone implies that the cost of
admissions should not pursue away clients. Different investigations attempted by the world Bank show
that if spending on transport is over 15% of a family's pay, public vehicle loses its allure. A worthy toll
would then be able to be inspected based on records of what the least fortunate fragment of individuals can
pay by looking at the expense of day by day return trip with the base family pay. A high toll could thusly
comprise a factor of social avoidance as it would not permit the most unfortunate in the public arena to
handily get to the work market or public administrations which are typically situated in downtown areas,
while those with the most un-monetary assets watch out for live on the edges where convenience is less
expensive. There is solid connection among versatility and pay. The production of abundance necessitates
that workers have the option to move about rapidly and without any problem. The connection between the
quantity of excursions made each day and per capita pay is critical.
Keywords: Public Vehicle, Toll, Reasonableness, Benefit, Income. Cost of Transport Framework/Reasonableness

767

SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
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Abstract: The investigation was directed at Tepi Public Flavors Exploration Center to decide ideal soil
dampness exhaustion level for Cardamom (Elettaria cardamomum). Six degree of soil dampness consumption level (20, 30, 40, 50, 60 and 100% of all out accessible water of the dirt (TAW)) were utilized as
medicines to assess the vegetative, yield, and yield part of cardamom masterminded in randomized total
square plan. Various degrees of soil dampness consumption level has essentially (p<0.05) influenced leaf
zone, shelter cover, case per panicle, new and dry yield of container. The most noteworthy number of leaf
territory, shelter cover, and cases per panicle, new and dry yield of case were acquired when the dirt
dampness exhaustion levels were 30% to40% of TAW and topped off to its field limit level. Then again,
least outcome was acquired in the scopes of half to 100% of TAW. In this investigation, the dirt dampness
consumption levels of 40% and 30% of TAW are prescribed to cardamom filled in Tepi, South-West Ethiopia. What's more, the yield information is recorded from just a single year, approving the finding at
ranchers conditions will reinforce the data recognized. Cardamom (Elettaria cardamomum) has a place
with the family Zingiberaceaeis a perpetual zest crop. The cropgrows fundamentally in tropical districts of
India, Indonesia, Srilanka, Tanzania, Guatemala, and Latin America, South West Ethiopia. Green cardamom is perhaps the most costly flavors and put away in its case to keep its flavor. Cardamomis a typical
fixing in baking and utilized as zest in conventional enhancing for espresso and tea.It additionally utilized
for its cool, minty fragrance, and flavor utilized as seasoning and preparing zest in food and drink(Ohny
et.al, 2002). What's more, it has beneficial use for processing framework, promotin gclear breathing and
respiratory health (Rajagopal and Padamanabham, 1999).
Keywords: Consumption Level, Cardamom, Water System
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Abstract: Creation arranging and cell arrangement issues are two significant pieces of this framework,
which have shared impacts. In this work, an extensive, non-straight numerical model with number factors
has been proposed for such issues for cell arrangement and creation arranging in a unique cell producing
framework. The proposed model is focused on decrease of the costs related with creation arranging under
powerful conditions and the costs identified with the development and arrangement of cells including the
expenses of cell planning and initiation. The costs explored in this exploration incorporate the expenses of
purchasing apparatus, machine activity, intercellular material exchange, cell reconfiguration, initiation of
cells, support of a stock of confirmation, upkeep of a finish of the time frame stock and part creation just
as the eccentric, variable expenses of cell actuation and purchasing hardware. Since the proposed model is
a NP-Hard model, a viable hereditary calculation has been utilized. To assess and affirm the presentation
of the calculations utilized, the outcomes have been contrasted and those got from GAM programming for
various issues from the points of view of reaction quality and arrangement time.
Keywords: Dynamic Cell Fabricating Frameworks, Creation Arranging, Cell Development Issue, Hereditary Calculation
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HORIZONTAL AND IN-PLANE BURDENS UTILIZING SPLIT DIVERSION STRATEGY
Kwon JUNG
Korea, South
Abstract: This paper presents rectangular plate investigation under both sidelong and in-plane burdens
utilizing split avoidance strategy. Slender rectangular plate with essential and auxiliary in-plane measurements an and b and thickness t was investigated in this examination. The plates examined are ssss plate,
just upheld at all edges and cscs plate, essentially upheld on two inverse edges and clipped on different
edges. The all out potential energy useful of the plate is limited as for redirection. This gives administering
condition, which was settled utilizing split redirection to get general condition for diversion. It is additionally limited as for coefficient of redirection to acquire the recipe for the avoidance coefficient. The work
fulfills the limit conditions the two plates and acquired special shape capacities for them. Mathematical
estimations of the coefficients of redirection and the middle diversions of the two plates are resolved in the
nonattendance and furthermore within the sight of in-plane burdens. The outcomes show that the most
extreme rate contrasts recorded for ssss and cscs plates, without in-plane burden, with past outcomes are
4.86% and 5.15%. It is seen that it isn't prudent to work with plate with in-plane burden surpassing the
basic clasping load.
Keywords: Split Diversion, Rectangular Plate, In-Plane Burden, Basic Clasping Load, Focus Avoidance,
Expected Energy
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MINDFULNESS AND UTILIZATION OF E-LEARNING MATERIALS AMONG SAUDI
COLLEGE UNDERSTUDIES
Jowuan STANLEY
South Africa
Abstract: An examination was led on the utilization of e-learning instruments among an example of 350
Saudi college understudies, and their experience of ease of use. Information was gathered from a cross
country review utilizing an instrument containing a self-built 12-thing agenda. The outcomes propose an
absence of consciousness of e-learning instruments perseveres, issues with use, and regular insufficiencies
in convenience encounters. This may clarify why a few apparatuses are under-used, and why learning the
executives frameworks are deficiently misused as mechanical guides in schooling. The investigation loans
backing to the requirement for improving programming convenience by and large, and on account of elearning devices specifically if their utilization is to be advanced. An examination was led to discover the
degree of mindfulness and use of e-learning devices among college understudies in Saudi Arabia, and to
get a sign of the ease of use encounters of these devices. A considerable lot of these e-learning devices are
coordinated in a solitary programming bundle called a Learning The board Framework (LMS) which understudies in advanced education foundations generally approach. Since these devices assume a significant
part in supporting understudies' learning, it is fundamental that they know about them and can make agreeable and compelling utilization of them. At the point when an e-learning apparatus is not difficult to utilize
and understudies see it to be valuable, this bears a positive impact on understudies' expectation to utilize
the framework adequately.
Keywords: Convenience, Programming Use, E-Learning Programming
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COMPONENTS INFLUENCING THE READINESS OF UTILIZING STOPPING TERRITORY
IN SHOPPING REGION IN BANJARMASIN
Zorka DESPOTOVIC
Serbia
Abstract: This examination intends to discover and dissect what components impact the drivers' eagerness
to utilize the parking garage in a shopping territory in Banjarmasin City and to propose a conversation
about satisfying stopping qualification as per the requirements of the stopping zone clients in a shopping
region in Banjarmasin. The factors looked into were non-free factors like the ability to leave the vehicles,
and autonomous factors like leaving expense, region accessibility, passage and leave access, security, neatness, accessibility of signs, lighting, official execution, number of officials, and leaving conceal. To get
the persuasive components, the strategy utilized was calculated relapse examination. From the consequences of the investigation, it was tracked down that the impacting factors were the territory accessibility,
passage and leave access, security, lighting, official execution and stopping conceal. The satisfaction of
leaving qualification as per the client needs in the shopping territory of Banjarmasin City is the accessible
and sufficient region for leaving which can give passage and leave ways to encourage vehicles entering
and leaving areas, expanding security with the position of safety officials and CCTV, lighting by utilizing
streetlamps. As far as execution, the officials can focus on their part to manage the vehicle leaving, particularly for four-wheeled vehicles, and regarding leaving conceal, normal offices can be utilized like trees
or fake methods as satisfactory defensive development.
Keywords: Shopping Regions, Stopping Offices, Calculated Relapse
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DECREASE OF WORK IN CYCLE IN ASSEMBLING FRAMEWORKS BY METHODS FOR A
HYPOTHESIS OF IMPERATIVES APPROACH AND DISCRETE OCCASION
REPRODUCTION
Azamat ALENOV
Kazakhstan
Abstract: In the assembling organizations, inside their primary necessities, it is viewed as the acquaintance
of procedures and devices with improve the administration of assets and creation measures, to produce
higher incomes, address the issues of the customer and increment their degree of seriousness. The high
WIP and low pay brought about by insufficient administration of its limitation assets are one of the circumstances that happen in organizations that forestall its ideal turn of events. This article proposes a strategy dependent on nonstop improvement programming frameworks known as DBR and recreation of discrete occasions utilizing ProModel® programming. Through the use of these standards, we try to lessen the
degree of WIP, applying essentially the method for the advancement of effective reproduction activities,
for example, the creators Harrell, Ghosh, and Bowden, changing the factors of creation and distinguishing
limitation assets in the framework. In this work it is feasible to recognize the imperatives of a framework,
fitting every one of the activities at the requested rate by the bottleneck with the assistance of a reproduction
situation, bringing about a decrease in the WIP, a decrease in the stock expenses and with it, an increment
in throughput.
Keywords: Hypothesis of Imperatives, Drum-Cushion Rope Framework, Discrete Occasion Recreation,
Work in Measure, Throughput, Bottleneck
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STOCK EXPENSE EXAMINATION WORK IN INTERACTION (WIP) UNDER FOCAL POINT
OF LEAN BOOKKEEPING, REENACTMENT AND IMPROVEMENT SITUATIONS
Artur Paim MOURA
Brazil
Abstract: In this exploration, we present an expense investigation of the materials that are in a line to be
handled, otherwise called work-in-measure stock (WIP, for its abbreviation in English).The stock in cycle
will be examined with three models: 1. An arrangement of holding up lines, 2. Lean Bookkeeping and 3.
Reenactment of discrete occasions that helps measure the advantages of Lean Bookkeeping, applying a
target capacity to decide the base expense of WIP. This was acquired by applying a key instrument called
Simrunner. An expense breakdown structure was additionally settled at each phase of the interaction. The
current work is important to the chairmen and directors of the Lean group and helpful for momentary
dynamic. In the 21st century, worldwide rivalry is driving all organizations to be considerably more productive to remain on the lookout. This is the means by which the decrease of expenses and waste turns into
a basic component for associations that try to remain and follow the vanguard. The ways of thinking to
diminish waste and expenses is Lean Assembling which, along with Lean Bookkeeping, will permit overseeing provokes identified with expenses and conveyance level with extraordinary achievement. Inside
these squanders are inventories of work in measure (WIP) that increment costs per region, can get old and
cycle adaptability is lost. Inside these squanders are WIP that expansion costs per zone, can get old and
interaction adaptability is lost.
Keywords: Esteem Stream Costs, Reenactment, Work in Measure Stock, Hanging Tight for Lines, Promodel
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IMPACT OF TIO₂ PARTICLES SUPPORT ON MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL
PROPERTIES OF AL-ZN-MG COMBINATION
Khosrow SADIQ
Oman
Abstract: This exploration plans to consider the impact of TiO₂ particulate support expansion by various
weight percent (0.5, 1.5, 2.5%) on the microstructural and mechanical properties of Al-Zn-Mg compound.
The base combination and composite were set up by mix projecting cycle. The mechanical properties of
base amalgam and composite were estimated by utilizing malleable test and hardness. The checking electron magnifying instrument and energy dispersive spectroscopy (EDS) were used to contemplate the crack
surface geography. The outcomes address that the hardness, yield strength and extreme rigidity expanded
with expanding the weight level of TiO₂ up to 2.5 wt% m while the extension diminished. The microstructure investigation by optical magnifying instrument which show the dissemination of particles in the framework with no voids. The X-Beam stages and intermetallic compound. Aluminum network composites
(AMCs) have been broadly examined and are now is used in electronic bundling, outdoor supplies and
automotive ventures. The aluminum amalgams are so alluring a direct result of their great consumption
obstruction, low thickness, high warm and electrical conductivity, ability to be fortified by precipitation
and their high damping capacity.AMCs contain a non-metallic support (SiC, AlN, B₄C ,Spasm, Si₃N₄, TiB₂,
TiO₂) incorporated to aluminum network which give useful properties more than base metal Al-compounds. These incorporate upgrade creep opposition, scraped area obstruction, extraordinarily great solidarity
to-weight and solidness to-weight proportions, dimensional steadiness and best high temperature execution.
Keywords: Vortex Technique, Single Composite, Mixture Composite, Mechanical Properties
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RELATIONSHIP AMONG EVALUATION OF MISHAP RATE AND MATHEMATICAL
VARIABLES, STREET GEAR, AND CLIMATE (CONTEXTUAL ANALYSIS ON MUARA
TEWEH-PURUK CAHU STREET PORTION)
Augustín KRÍZ
Slovakia
Abstract: Expanded versatility of land transportation for people and products that cause car crashes is
indistinguishable from an adverse part of human, street mathematical, street hardware, and climate. Mishaps that happen can cause a difficult that must promptly get treatment as it might prompt harm, either in
material or undesirable losses. To see the connection between the negative parts of the mishap, a straight
relapse test was led. From the aftereffects of the examination, it tends to be seen that the relationship
between's needy factors like Mishap Recurrence, EAN (Comparable Mishap Number), Mishap Rate (AR),
or UCL (Upper Control Cutoff) and the free factors, which are street mathematical, natural conditions and
supporting offices shows that the Mishap Recurrence and EAN produce a solid connection. For Mishap
Recurrence, the autonomous factors that impact it are Land Use and Street Asphalt, while EAN shows a
superior connection with the free factors that impact it, which are Public Road Lighting, Land Use, and
Street Asphalt. For the AR and UCL the connection esteem shows a moderate relationship, as in when
checked on, the estimation of the AR and UCL isn't a great idea to be related with the autonomous variable,
as it has a multi-variation free factor.
Keywords: Mishap Recurrence, EAN, AR, UCL, Relapse Investigation
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ECG ARRHYTHMIA ORDER UTILIZING A CONVOLUTION NEURAL ORGANIZATION
Melvin OSSLER
Sweden
Abstract: In this examination paper, we propose a strategy for electrocardiogram (ECG) arrhythmia arrangement utilizing a convolutional neural organization (CNN). CNN has set up to have an incredible
exhibition in ECG arrangement and example acknowledgment. The proposed CNN engineering in here
orders the electrocardiogram (ECG) arrhythmia into four particular classifications: typical sinus musicality,
atrial fibrillation, different rhythms, or too uproarious to possibly be grouped. The ECG signal is changed
over into a two-dimensional spectrogram picture as an info information for the CNN classifier. The proposed engineering incorporates different profound learning procedures, for example, clump standardization,
information enlargement, and averaging-based component collection across time. We use resampling and
dropout blasts procedures for information growth. Our trial results have effectively demonstrated that the
proposed CNN classifier with the increased ECG information can accomplish a grouping precision of more
than 86.7%. As per the World Wellbeing Association (WHO), cardiovascular illnesses (CVDs) are the
main source of death today. Over 17.7 million individuals passed on from CVDs, which is about 31%,
everything being equal, and more than 75% of these passings happen in low-and center pay nations.
Arrhythmia is a commonplace kind of CVD that prompts any unpredictable change from ordinary heart
rhythms. There are a few sorts of arrhythmia including atrial fibrillation, untimely constriction, ventricular
fibrillation, and tachycardia. Albeit a solitary arrhythmia heartbeat might not altogether affect life, nonstop
arrhythmia thumps can bring about lethal conditions. For instance, the pulsates of delayed untimely ventricular constrictions (PVCs) only occasionally transform into ventricular tachycardia (VT) or ventricular
fibrillation (VF) thumps, which can quickly prompt cardiovascular breakdown.
Keywords: Electrocardiogram (ECG), Arrhythmia, Convolution Neural Organization (CNN), Information
Increase, Profound Learning
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INVESTIGATION OF THE DECISION OF CARGO TRANSPORTATION MODES AMONG
TRUCKS AND WATERWAY TRANSPORTATION ON BANJARMASIN – MUARA TEWEH
COURSE
Josué BOURQUE
France
Abstract: Transportation is a major factor in the existence of a country and state, has a capacity as a driver
and backing for advancement. Clients of transportation administrations are the more extensive local area
who need transportation administrations. The presence of rivalry between the two methods of transportation as far as mode decision, specifically between freight ships and trucks by clients of transportation administrations is unequivocally identified with the financial states of the clients of transport administrations,
qualities and all credits in the connected methods of transportation. There is an overall portrayal of the
transportation mode decision. Moving cargo utilizing payload ships from Banjarmasin to Muara Teweh
can be reached in a generally prolonged stretch of time at a modest rate contrasted with utilizing truck
transportation which can be reached in a more limited time yet requires costly rate. In this manner, it is
important to direct research on the conduct of clients of transport benefits that impact the likelihood of
picking the transportation modes. The consequences of the examination got the definition of the estimation
of the model of Logit (Pship) = - 0.281 x X1ship + (- 0.000281 x X2ship) and Logit (Ptruck) = 1.3049 + (0.281 x X1truck) with moderate connection rate. The model is the best mode decision model with an estimation of RsqAdj = 0.05398, which implies that generally speaking, the autonomous factors utilized have
moderate relationship as per the Rsquare esteem on the off chance that it is at time periods to 0.20. By
taking a gander at the first outcomes and displaying results which are the best determination models with
RsqAdj = 0.05398 which are at time frames to 0.20, at that point there is a relationship with the moderate
level which influences the non-autonomous variable (y). All free factors have a P-Worth estimation of <
0.05, implying that the chose property is legitimate for use. Based on the expense property and time quality
that have logarithmic imprints (-), which implies an expansion in rates will decrease the propensity to pick
the mode concerned. Moreover, an expansion in time will decrease the inclination of transport administration clients to pick the mode being investigated.
Keywords: Cargo Transportation, Mode Decision, Logit Model, Time, Cost
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CREATING RELAPSE BASED ROUGH AMOUNTS MODELS FOR EVALUATION OF
ELECTRICAL LINKS FOR PRIVATE STRUCTURE DEVELOPMENT IN NIGERIA
Musa TURDIYEV
Uzbekistan
Abstract: In amount looking over training, the structure and designing standard strategy for estimation
fourth release specifies that electrical last circuits ought to be identified during amount remove from electrical links. This methodology presents difficulties during assessment and material booking since it doesn't
promptly give the amount (length) and gauge of links required for the electrical establishment works. This
examination was pointed toward creating relapse based surmised amounts models which can be utilized by
amount assessors to foresee lighting and force electrical links amounts for proposed private structure projects. Take-off(measurement) of thirty building and electrical drawings planned by enlisted modelers and
electrical designers was completed to get information on the quantity of lighting focuses and attachment
outlets just as the relating length of links, which was additionally approved by an accomplished amount
assessor and electrical specialist and broke down utilizing straight relapse. Two direct relapse models were
created as follows (1) PC qty = 317.237 + 14.358 SOqty, Where: PC qty = power link amounts (in meters);
SOqty= number of attachment outlets (2) LC qty = 363.867 + 13.518 LPqty Where: LC qty = Lighting link
quantities (in meters); LPqty= number of lighting focuses. These models have efficient possibilities,
however their adequacy depends intensely on the precise estimation of the quantity of lighting and force
focuses. These models are suggested for use by rehearsing amount assessors to create reasonable plausibility evaluations of electrical links and beat short delicate cutoff times.
Keywords: Rough Amounts, Electrical links, Measurement, Nigeria, Relapse Models, Private Structures
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THE LUKANGA MARSHES: AN ALLEGED SILT SNARE FOR WEIGHTY METALS FROM
ZAMBIA'S COPPERBELT MINES
Luuk LUIKEN
Netherlands
Abstract: Lukanga swamps, the fifth biggest wetlands in Zambia were considered being a residue snare
for the hefty metals from the Copperbelt mines. This examination along these lines set out to find out this
declaration by taking a gander at different writing, testing water and soil tests gathered from painstakingly
chose locales in the investigation zone and breaking down them for presence of weighty metals. The water
and soil tests were investigated utilizing Nuclear Assimilation Spectrophotometer strategy for substantial
metals and pH meter for conductivity. The outcomes showed that the weighty metals were beneath the
identification levels meaning the way that no hefty metals were available in examples. It was additionally
tracked down that the Kafue Waterway didn't straightforwardly go through the Lukanga overwhelms yet
that the waters of the stream and bogs possibly cooperated when there is flooding (the stream flooding).
As such the bogs couldn't be said to trap silt from water that doesn't go through it. Likewise different
examinations had shown that there was constriction away from the wellspring of the substantial metals.
Wetlands are probably the most jeopardized biological systems on earth, yet they provide some environment administrations, for example, ground water re-energize and release, flood control, water quality
change, residue catching, squander water treatment, detoxification, supplement maintenance, natural way
of life backing and water transport (Kachali, 2008; Chabwera, 1998). They go about as channels for the
defiled water brought by waterways which pass water through them. In Zambia, the Kafue stream which
goes through practically all mining towns on Copperbelt, is said to convey along hefty metals from the
tailings dam discharges and precipitation overflow from mining tasks. These hefty metals were then supposed to be caught by the Lukanga swamps downstream of the Kafue Stream away from the mines.
Keywords: Lukanga Swamps, Kafue Stream, Residue Trap, Weighty Metals
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WIND HOMESTEAD FORMAT ADVANCEMENT UTILIZING HEREDITARY
CALCULATIONS AND PLAN OF INVESTIGATIONS
Ebrahim ASLANI
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Abstract: Wind power has become the sustainable power with more investment in nations searching for
natural supportability. Wind power is changed into electric force by methods for wind turbines, which are
for the most part gathered in wind homesteads to abuse the general advantages to economies of scale. The
effective plan of a breeze ranch requires a bunch of wind turbines to be disseminated to deliver the greatest
measure of introduced energy. One of the ordinary variables to be considered for the ideal plan of a breeze
ranch is the communication between the fields of activity of the breeze turbines or the wake impact; wake
impact incites an extensive loss of force, so it is significant when planning a breeze homestead to consider
said wake impacts so as to boost the normal energy creation. The breeze ranch design enhancement issue
is viewed as a NP-hard streamlining issue, as there is no calculation that can tackle it in polynomial calculation time. This exploration proposes the execution of a transformative metaheuristic to track down the
ideal designation of turbines in wind ranches, considering the wake impact. To discover those boundaries
of the hereditary calculation that give excellent arrangements in sensible calculation time, a factorial test
plan 25 was utilized. The aftereffects of the settled occurrences showed that the metaheuristic strategy and
the plan of analyses procedure give various arrangements that improve up to 1% in both utility and force
age than the past setups proposed in the writing in sensible registering times.
Keywords: Wind Ranch, Wake Impact, Computerized Reasoning, Combinatorial Advancement, Hereditary Calculations, Plan of Analyses, Sustainable Power, Metaheuristic
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A SURVEY ON USES OF METAHEURISTIC CALCULATIONS IN STAGGERED
THRESHOLDING PICTURE DIVISION
Tiago Bosco MENDES
Brazil
Abstract: In the field of picture examination, division is perhaps the main pre-preparing steps. One approach to accomplish division is the utilization of limit determination. Specifically, staggered picture thresholding is a vital picture handling procedure that is utilized as a reason for picture division and further
more significant level preparing. Be that as it may, the necessary computational time for thorough hunt
develops dramatically with the quantity of wanted limits. Multitude insight metaheuristics are notable as
effective and proficient enhancement techniques for unmanageable issues. With the emphasis on staggered
thresholding, a lot of exploration was universally done to investigate the best ideal edges for dividing the
distinctive utilization of pictures. In this article, a survey has been accounted for on the utilizations of
metaheuristic calculations in staggered thresholding of picture division issues on different yield execution
measures. Picture division is a low-level picture preparing task that targets parceling a picture into all
around isolated locales to such an extent that every one contains pixels with comparative properties like
dim level, shading, surface, etc. It is quite possibly the most significant and troublesome picture examination assignments and has pulled in numerous analysts across the globe. As of late, numerous specialists
have directed enormous exploration on picture division. Notwithstanding, there has been no hypothesis of
division so far which is all around pertinent. Presently picture division techniques have been generally
utilized in different fields of utilizations.
Keywords: Dim Pictures, Metaheuristics, Division, Thresholding
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EXAMINATION OF THE EXPECTATION EXACTNESS THROUGH COUNTERFEIT
NEURAL ORGANIZATIONS CONCERNING NUMEROUS STRAIGHT RELAPSE
UTILIZING R
Ivakin Luchok VALERIANOVICH
Russia
Abstract: In this paper a correlation of the expectation precision of a reaction variable given a bunch of
indicators was made utilizing factual and man-made consciousness techniques utilizing R language. The
thought about strategies were the various lineal relapse by the least squares strategy and the backpropagation organization (BP). The objective was to diminish the reducible mistake while foreseeing the yield
variable and having the option to choose a model, a key advance when building up a forecast model. The
system comprised in two approval techniques. The principal methodology estimated only the preparation
mistake rate utilizing 100% of information. The subsequent procedure utilized an approval set methodology, isolating the perceptions in two sections, half is for a preparation set used to fit the models, and the
leftover half is for an approval set used to test the fitted models. This procedure made it conceivable an
examination between the preparation blunder rate and testing mistake rate. The actions used to assess the
productivity were the amount of squared blunder (SSE) and the coefficient of assurance (R2). The outcomes showed that BP organization can essentially diminish the reducible blunder improving the forecast
precision. It is critical to feature the forecast precision with new or inconspicuous perceptions not utilized
during the preparation rather than how well the models work with the preparation information. Everyday,
it is frequently needed to tackle issues including sets of factors that have some characteristic relationship
with each other. At that point it very well might be interesting to build up an expectation model, that is, a
system to appraise the estimation of a reaction variable given a bunch of autonomous factors. There are
numerous instances of this prerequisite, in territories like science, fabricating, deals, advertising, monetary,
etcetera.
Keywords: Forecast, Fake Neural Organizations, Different Straight Relapse, Multi-facet Perceptron, R
Language
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Abstract: It is the consequence of a logical examination created by the High level Dynamics team , for
more than 35 years, looking for nomological relations of non-inertial frameworks. Therefore, we have
discovered laws of dynamic conduct in conditions where the laws of Traditional Mechanics are not applicable. The point of this research was to become familiar with the laws of room, investigating the conduct
of those bodies with characteristic pivot. One of the ends is that sure acknowledged numerical definitions,
don't steadfastly show the genuine powerful conduct of bodies subject to speed increases by concurrent
non-coaxial rotations. After a few exploratory tests, Progressed Elements has affirmed, with conviction its
dynamic hypothesis, and how to consider the genuine improvement of scientific and innovative information here of nature. We have found that we can effectively see synchronous inherent pivot and circling
developments in nature, when as of not long ago there was no physical or numerical model that set up a
logical connection between's the two developments. We have proposed the aporia that there could be a
physical-numerical relationship between's both actions. It is recommended on NEW Worldview IN PHYSICS that this new unique model can be applied to the mechanics of Saturn's rings, to planetary frameworks
and, by and large, to heavenly mechanics.
Keywords: Progressed Elements, Innovation, Physic
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ADVANCEMENT OF WORK IN INTERACTION THROUGH PLAN OF INVESTIGATIONS
AND REPRODUCTION SITUATIONS
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Abstract: This examination expects to limit the work in measure through plan of tests and reenactment
situations. In the writing it is feasible to discover distributions identified with diminishing work in measure
through stock control instruments and systems applied in zones of creation the executives: figures, stock
hypothesis, lean assembling apparatuses, in the nick of time, discrete recreation, among others. In any case,
the methodology in the current examination comprises of three principle instruments; lean assembling theory, discrete occasion recreation and plan of trials. About lean assembling reasoning, the focal point of the
apparatuses applied to the improvement of stream of materials inside the creation lines was taken, where
its fundamental goal is to make a consistent stream by diminishing inventories and cycle balance. Reenactment as a reason for directing trials and trying not to present the genuine framework to search for a plant
appropriation and guaranteeing a constant progression of material all through the model. Plan of analyses
is pointed toward recognizing the huge components in the model that influence work in measure, which
streamlines getting data about which factors greatestly affect the reaction. With this, a lean framework fit
for incorporating three instruments was made, building up a technique that served for the development of
the ideal model and it was seen that it isn't required for a gainful framework to have a lot of work in cycle
to work accurately. The abundance of work in measure creates costs in materials and their stockpiling,
subsequently it is feasible to be said that the new framework figures out how to lessen costs like expenses
of work in measure (WIP) and cost of all out creation by methods for streamlining the work in measure.
Keywords: Work in Measure, Plan of Analyses, Discrete Occasion Recreation, Lean Assembling, Promodel, Streamlining

785

SÖZEL YABANCI ÖZET METİNLER
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Abstract: Welding is an interaction intended to forever combine bits of materials to create weldments
which fundamentally improve the strength, unwavering quality, and uprightness of underlying materials.
Realize that the weld support structure factor (WRFF) assumes a vital part in upgrading these strength
properties of the combination zone if the info boundaries are streamlined. So in this exploration work, the
cycle boundaries to be improved are current, voltage, welding rate and gas stream rate. The examination
study zeroed in on weld support structure factor utilizing reaction surface system. Gentle steel plate estimating 60x40x10mm was utilized for the test. What's more, from this examination a Numerical model for
weld support structure factor material to TIG four info measure boundaries (voltage, current, welding pace
and gas stream rate) was created. The outcomes acquired showed that ideal WRFF was accomplished when
a current of 140.01 Amp, voltage of 20.00 volt, welding velocity of 150.00mm/min, and gas stream pace
of 12.01 L/min was utilized during welding activity of steel plate of 10mm thick, which created a Weld
support structure factor (WRFF) of 2.33611mm. This arrangement was chosen at an attractive quality estimation of 97.30%.
Keywords: 3D Plot, Weld, RSM, WRFF, TIG
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Abstract: The paper considers the variety example of refractivity ashore with the three significant metrological boundaries. The deliberate refractivity was contrasted and estimated temperature, pressing factor
and relative dampness at 100m tallness. The information were gathered at time frame for the entire day.
Dramatic, direct, power arrangement, logarithmic and polynomial relapses were utilized to dissected the
information and foresee the refractivity in a day over the eight months in Jos of Nigeria. Connection investigations were likewise utilized base on the anticipated relapse conditions for a very long time each addresses early dry season, late dry season, early stormy season and late blustery season. The study shows that
refractivity increments with pressing factor and relative moistness while diminishing with temperature.
The best relapse condition of refractivity with pressing factor, temperature and relative stickiness is polynomial condition. The relationship of pressing factor, temperature and relative humidity ranges from
0.2067-0.7291, 0.2242-0.9061 and 0.6741-0.9686. The relationships in early stormy and dry seasons for
stickiness and temperature and late blustery for pressure have most elevated worth. Other relapse conditions for dampness and temperature have better execution and most noticeably terrible in pressure.
Keywords: Refractivity, Meteorological Boundaries, Relapse Conditions, Relationship Examinations, Radio Sign, Tropospheric Layer
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COMPUTERIZED TALKS BASED TIMETABLING AGE UTILIZING TRANSFORMATIVE
CALCULATION
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Abstract: A plan the executives framework is planned and made to deal with as much course information
as taken care of while guaranteeing the evasion of excess. Each school year, foundations of training face
the thorough errand of drawing up plans that fulfills the different courses offered by the distinctive office.
The trouble is because of the incredible intricacy of the development of plans for addresses, because of the
planning size of the talks, the high number of limitations and models of assignment, typically bypassed
with the utilization of minimal exacting heuristics, in view of arrangements from earlier years. Likewise,
the previous timetabling frameworks didn't consider the solicitations of teachers as standard the time advantageous to fix their classes. This work utilized Hereditary Calculation to produce plan for workforce of
farming courses. The hard, delicate and drift imperatives for the framework were defined. The buoy imperative was remembered for hard requirements (framework A) and afterward in delicate limitations (framework B). The maintenance procedure is additionally utilized for instating an irregular populace. The
framework was run with various boundaries settings to get ideal outcomes. The aftereffects of the frameworks are: SA created absolute of 4 delicate imperatives; SB delivered an aggregate of 9 delicate requirements while SC created 15 delicate limitations. Accordingly, the exact nesses of SA, SB and SC timetabling frameworks are 95.8%, 89.45 and 87.2% separately better than the current manual plan with 70.2%
precision
Keywords: Hereditary Calculation, Delicate Requirements, Glide Imperative, Hard Limitations, Fix Methodology
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EVACUATION OF ZINC IN A FLUID ARRANGEMENT BY KAOLIN DYNAMIC AND
THERMODYNAMIC EXAMINATIONS
Amastame Ag AQQASEN
Tanzania
Abstract: In this work, the physico-substance portrayal showed that the adsorbent comprises mostly of
silica and alumina and its design is confused. The particular surface zone estimated is more extensive for
cleaning and actuated kaolin. The mark of zero burden is estimated at pH 6.6.The conceived measure is in
bunch frameworks. The consequences of the tests did demonstrate that the balance is reached following 30
minutes. This sorption is greatest at 20°C, for mixing velocity of 150 rpm, molecule size somewhere in the
range of 150 and 200 µm and a pH 4.3. The most extreme adsorption limit is 39.9 mg/g. The active investigation shows that the adsorption of zinc by kaolin follows the pseudo-first request energy and the Langmuir model is the most fitting. In a similar setting, the outcomes show a profoundly great adsorption of
zinc on the kaolin(0 < RL< 1). Hence, use of the dispersion model educated that the outside transport is by
all accounts a stage controlling the general speed of the interaction while the intra-molecule dissemination
is engaged with the general pace of sorption measure yet this isn't the solitary advance that controls the
speed. The thermodynamic boundaries show that the adsorption of Zn on kaolin is unconstrained, exothermic and that arbitrariness diminishes at the interface during adsorption.
Keywords: Kaolin, Zinc, Adsorption, Energy, Water Treatment
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Abstract: The idea of keen medical services is quickly expanding because of the headway in innovation.
Shrewd Medical care is characterized as finding the sickness, improve the nature of patient's life and upgrade the nature of administration with the progression highlights in Data and Correspondence Advancements. The advances utilized for savvy medical services are Distributed computing, Large Information,
Web of Things, Man-made reasoning and Square Chain. The most adequate innovation for offering quality
and upgraded support to the patients is the distributed computing. The effect of distributed computing is
required to be more grounded and surer in approaching years. This paper is expects to give the significance
of distributed computing in medical services. To begin with, the idea and the job of cloud in shrewd wellbeing are talked about. At that point the advantages and the dangers of cloud in medical services are clarified. The impact of advancements in everyday life is quickly expanding. With the headway in ICT, conventional medical care turns into the brilliant medical services because of the improvement in personal
satisfaction and the manner by which administration gave to the patients. The brilliant medical services
can be characterized as the significant apparatus that gives the better determination of illness, better therapy
for patients and improves the personal satisfaction of a patient. The vital ideas of shrewd medical services
are electronic wellbeing and versatile wellbeing. Electronic Clinical Records, Electronic Wellbeing Records.
Keywords: Fake Intelligence, Cloud, Data and Correspondence Innovations, Web of Things and Keen Medical Care
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THERMOCHEMICAL CONDUCT OF RED GREEN GROWTH: ENERGY AND SYSTEM OF
THE PYROLYSIS
Benjamin BUCHMÜLLER
Switzerland
Abstract: The current work evaluates a potential interaction for treating red algal in a harmless to the
ecosystem way. It depends on the pyrolysis of these algals for vivacious valorization to assess its bioenergy
potential. The pyrolytic and active attributes of red algal as a model for algal biomass were assessed and
analyzed at warming paces of 5, 10,20 and50°C min-1 from 0 to900 °C in an idle environment. The DTG
bends showed three unmistakable phases of debasement; lack of hydration, devolatilization, and remaining
deterioration. The active investigation was set up by the isoconversional strategies for Friedman (FR),
Flynn-Divider Ozawa (FWO), and Vyazovkin (VYA) techniques) to appraise initiation energy, the expert
plot strategies were acquainted with set up motor models. Actuation energy esteems were demonstrated to
be 227± 8, 214 ± 2 and224,2 ± 3 kJ mol-1as determined by FR, FWO, and VYA techniques, individually.
The devolatilization phase of redalgal could be depicted by the Third-request condition (n = 3). It is shown
that the isoconversional motor strategies give solid dynamic data appropriate to sufficiently picking the
active model which best depicts the warm deterioration of red algal. The composite differential strategy
was utilized to get the accompanying motor trio: g(x)= Ea=221,6kj/mol, R=0.99.
Keywords: Red Algal, Warm Corruption, Isoconversional Techniques, Ace Plots Strategy, Active Trio
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THERMOCHEMICAL CONDUCT OF RED GREEN GROWTH: ENERGY AND
INSTRUMENT OF THE PYROLYSIS
Roland EKMAN
Sweden
Abstract: The current work surveys a potential cycle for treating red algal in a harmless to the ecosystem
way. It depends on the pyrolysis of these algals for vivacious valorization to assess its bioenergy potential.
The pyrolytic and active qualities of red algal as a model for algal biomass were assessed and analyzed at
warming paces of 5, 10,20 and50°C min-1 from 0 to900 °C in an inactive air. The DTG bends showed
three unmistakable phases of corruption; drying out, devolatilization, and remaining disintegration. The
active investigation was set up by the isoconversional techniques for Friedman (FR), Flynn-Divider Ozawa
(FWO), and Vyazovkin (VYA) strategies) to appraise actuation energy, the expert plot strategies were
acquainted with set up active models. Enactment energy esteems were demonstrated to be 227± 8, 214 ± 2
and224,2 ± 3 kJ mol-1as determined by FR, FWO, and VYA techniques, individually. The devolatilization
phase of redalgal could be portrayed by the Third-request condition (n = 3). It is shown that the isoconversional dynamic strategies give solid active data reasonable to sufficiently picking the active model which
best portrays the warm deterioration of red algal. The composite differential strategy was utilized to acquire
the accompanying active trio: g(x)= Ea=221,6kj/mol, R=0.99.
Keywords: red Algal, warm debasement, Isoconversional strategies, ace plots strategy, Motor trio
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AN INVESTIGATION ON TIME SPAN PUT TOGETHER EXTREME OCCASION
DISCOVERY WITH RESPECT TO ONLINE NEWS DOCUMENT
Dobri TRPENOVSKI
Macedonia
Abstract: In the field of Normal Language Handling, Occasion identification has been a functioning territory of exploration. While the vast majority of the work underscores on distinguishing all potential occasions by utilizing datasets containing news story having a place from a wide scope of time and area (gathered either from a solitary information source or different information sources), this work centers around
identifying an occasion utilizing short time spans of News stories extricated from an Online News Document. Likewise, this is a non-focusing on approach with regards to recognizing the subject or class of
occasion it centers around however turns into a focused on one as it attempts to put all its attention on
identifying one significant occasion when applied on a time period. While different methodologies depend
on different strategies like semantic diagrams, bunching calculations, subject recognition and following for
occasion location, this methodology distinguishes occasions with the assistance of a sifting instrument
joined with a novel edge. This calculation use location of moving qualities of an occasion in a time span
and sifting news stories which show comparable attributes. Lastly, we assess our calculation with accuracy,
review and the level of articles which are really identified with the occasion in a time period named as
strength rate. With time, our lives have become much faster paced than it used to be. Technology has a
major part in making it so. With everything coming too nine stage these days, individuals can capitalize on
their time. There zone parcel of things individuals have changed from disconnected to online mode.
Keywords: News, Language, Measure
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STUDY ON TOPOGRAPHICAL NATURAL EFFECT APPRAISAL AND CONTROL
MEASURES FOR PINGDINGSHAN TIANAN SIX COAL MINESHAFT
Sina DARA
Lebanon
Abstract: The land climate issues in Pingdingshan Tianan six coal mineshaft, for example, collapse and
gap, genuinely affect the nearby biological climate. Through the definite examination of this mine, consolidating with the primary mine topographical climate issues existing in this mine, the compelling assurance
and control measures are put forward. By completing rebuilding and treatment undertakings, for example,
subsidence region refilling, ground break filling and land recovery, great outcomes have been accomplished, and the neighborhood natural climate has been reestablished to the most extreme extent. It can give
reference to the control of similar sort of mine geographical climate issues. With the advancement of my
nation's general public, the number of mining land designing undertakings proceeds to increment. Coal
mining greater affects the topographical climate of the mine, which truly compromises the lives what's
more, property wellbeing of the inhabitants in the mining area. Located in the focal and western piece of
Pingdingshan mining zone and in the northwest suburb of city, The six Mine is one of the huge spine mines
of Coal Industry
Keywords: Pingdingshan Tianan Six Coal Mineshaft, Land Environment, Assessment, Anticipation and
Control Measures
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SUNLIGHT BASED FUELED SOUND ROBOTIZED MALE PEE LATRINE FRAMEWORK
FOR SECURITY AGAINST COVID
Zamin MEHRALIYEV
Azerbaijan
Abstract: The pandemic and rise of Covid that have annihilated the world economies surprisingly, broken
medical care frameworks of numerous countries and discharged numerous public spaces, isolated numerous families, companions and numerous individuals from their working environments and upset present
day culture to the level that have never seen and no limit to the pandemic in sight. Investigates show that
the infection is essentially spread between individuals when in close contact or in contact with sullied
surfaces. Public latrine with urinals and sinks accessible for peeing is one where individuals have direct
contact for certain surfaces incorporates water control tap, flushing handle and latrine utensils and every
one of these surfaces should be kept away from particularly during this progressing pandemic of Coronavirus to forestall its contamination or some other germs related cases subsequently, this work was left on
creation of sun based fueled sound robotized male pee latrine framework for security against Coronavirus.
It was conceptualized, planned, built and created with gadgets sound incited circuit, sound sensor, hardware
siphoning machine, male urinal pot, plumbing materials and controlled with 12 and 9 volts DC battery
consolidated with sun oriented force for ceaseless fueling framework. Its flushing and washing time was
set to 11 seconds as affirmed ordinary time by profoundly notoriety the scholarly community utilizing
appropriate hardware segments. This robotized peeing latrine framework is profoundly required in state
funded schools, business associations and numerous bigger firms during this Covid pandemic period to
forestall and control the spread of Coronavirus. It is versatile, interesting and simple to introduce. This
exploration work was supported by Science Innovation Office and has been authoritatively introduced
before the Minister and the administration of Government Polytechnic Offa on Monday, first of June, 2020
as a feature of Coronavirus preventive intercession through Specialized Board of trustees on Mediation
and Control of Covid'19 of Science Innovation Division.
Keywords: Pandemic, Covid, Urinal, Disease, Robotized, Regulation
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FIRE QUENCHER DEPENDENT ON GRAPHITE POWDER FOR STIFLING FIRE IN FIRE
WORK INDUSTRY
Ronan Julien Kali MAQUILING
Philippines
Abstract: This investigation examines about the issue of safety of laborers security in fire work enterprises
and the environmental factors of fire work businesses. It is expected to help in the security of the fire work
ventures by bringing new and substitute kind of fire quenchers. These fire dousers created are not simply
the typical quenchers, in light of the fact that in this examination graphite is utilized as a bay for the fire
stifling gear, which has 3600ºC as edge of boiling over and the lone part which have greater chance to
smother the metal fire. Graphite based fire dousers extraordinarily made for fire work businesses. Graphite
based fire quencher can't be utilized for power fire in view of graphite is a power. It is the associating part
for pressing factor of the chamber nitrogen gas which utilize the graphite. Nitrogen gas with 13 bar pressure
is utilized in this douser. Additionally some different quenchers contain froth, dry compound powder, carbon dioxide and water. Here graphite is utilized for the better presentation, change of pressing factor and
gas additionally assists with improving the nature of fire quenchers. This venture brings to spotlight an
elective security framework for firecracker work businesses fire douser.
Keywords: Fire Dousers, Graphite, Nitrogen Gas, Firecrackers, Fire and Wellbeing, Metals, Fire
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SONOCHEMICAL AMALGAMATION OF ZINC OXIDE NANOPARTICLES AND ITS
APPLICATIONS
Sung YOUNG-SU
Korea, South
Abstract: This work is to combine Zinc Oxide nanoparticles utilizing ultrasound utilizing Sonication test
with Zinc Acetic acid derivation as the reagent. These sonochemically blended Zinc Oxide nanoparticles
are translucent construction and the morphology of orchestrated Zinc Oxide nanoparticles were noticed
utilizing powder X-beam Diffraction, Fourier Change Infra-Red examination, Filtering Electron Microscopy. The optical properties of Zinc Oxide nanoparticles are portrayed utilizing UV-Noticeable spectroscopy. X Beam Diffraction results shows the sonochemically arranged Zinc Oxide test is profoundly glasslike in nature and having wurtzite precious stone design. Fourier Change Infra-Red spectra top is 417.52
cm-1 which is the trademark assimilation groups of Zinc Oxide nanoparticles. UV-Obvious ingestion range
shows that a normal range for Zinc Oxide nanoparticles. The Examining Electron Magnifying lens picture
shows that Zinc Oxide nanoparticles arranged in this examination are circular fit as a fiddle with smooth
surface. Furthermore, the readied Zinc Oxide nanoparticles are utilized for the utilization of material industry. Here, Zinc Oxide nanowires are developed on cotton texture to bestow self-cleaning, super hydrophobicity and bright light obstructing properties.
Keywords: Zinc Oxide Nanoparticles, Sonication, Checking Electron Magnifying Lens, X-Beam Diffraction, Fourier Change Infra-Red Spectroscopy, Ultrasound, Applicatrions Of Zinc Oxide
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IMPROVING CONSEQUENCES OF TF-IDF BASED RECOVERY FRAMEWORK UTILIZING
CO-REFERENCE GOAL AND PRONOUN REPLACEMENT
Coen KLENKE
Netherlands
Abstract: Data Recovery frameworks include the way toward recovering applicable data dependent on
client questions. TF-IDF is perhaps the most mainstream procedures of Data Recovery. It is broadly utilized
and been fruitful in recovering important data. Yet at the same time it has a few detriments. In this paper
we propose a strategy to improve the exhibition of TF/IDF based frameworks utilizing Co-reference Goal
and Pronoun Replacement. The framework is discovered to be powerful as there has been huge changes in
the request for rankings of archives recovered because of the general expansion in the measure of substance
that have contemplated during the recovery interaction. Graphical examination of the noticed improvement
is given by representations of TF-IDF, Cosine Comparability and Successful improvement in position for
different reports when the difference in calculation. Everybody has a fixation on looking and riding things
on the web. Googling something is perhaps the most incessant exercises we connect with ourselves in day
by day life. Yet, what goes behind that is completely interest. There are a ton of calculations that work
behind the scene for a solitary Google search. Google is only one illustration of a Web crawler. There are
a ton of Web index Frameworks. These frameworks type of a piece of a bigger classification called Data
Recovery Frameworks. Data Recovery frameworks manage information association, stockpiling, restoration and assessment structure record vaults/data sets. Different calculations are utilized to recover pertinent
data for client inquiries.
Keywords: Google, Data, Recovery
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HELICOPTER PARTIAL REQUEST PID REGULATOR BASED THE STRATEGY OF
BACTERIAL SEARCHING
Geraldo BENEVENTI
Argentina
Abstract: The hypothesis of calculation for improving bacterial feed is viewed as one of the significant
speculations in cutting edge research and has been broadly acknowledged for a worldwide improvement
calculation to take care of issues of control in progress research in non-direct frameworks, which have
become among the interests of scientists in this field .In our work, another strategy for plan of a microorganisms rummaging calculation rule dependent on Relative essential subordinate regulator (PID) for three
level of opportunity (3DoF) helicopter framework. This paper presents a strategy to settle pitch, roll and
travel point of the helicopter framework utilizing enhancement method dependent on bacterial scavenging
(BF) calculation is utilized to tune the partial request PID regulator boundaries by decreasing the target
execution boundaries. Transient and steady case reactions are discovered to be proper. The outcome uncovers that BF gives a decent union calculation. Moreover, BF-FOPID works better compared to BF-PID
regulator for the 3DoF helicopter model. The Control of different information and yield frameworks
(MIMO) is to some degree troublesome in helicopters due to its non-direct elements and insecure open
rings and furthermore high coupling between the control channels. Reference present an investigation to
propose an ideal multi-target fluffy fragmentary request PIλDμ regulator (MOFFOPID) for controlling the
electric vehicles (EVs) frameworks with time-dely. Another multi-target stochastic enhancement is utilized
for the online change of the boundaries of MOFFOPID regulator to evaluate its proficiency.
Keywords: Bacterial Scavenging Advancement (BFO) Calculation, Fragmentary Request Corresponding
Essential Subsidiary Regulator (FOPID), Three Level Of Opportunity (3dof) Helicopter Framework
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FIXED CITIZENS BUNCHING TO DECIDE THE DEGREE OF FLEDGLING ELECTORS
UTILIZING INFORMATION MINING STRATEGIES
Asan ZHAPAROV
Kyrgyzstan
Abstract: Information mining bunching procedure is utilized to arrange the degree of novice citizens utilizing the K-Means technique. Fixed citizen groups are utilized for dynamic for partners with respect to the
data on fledgling electors in each area and sub-region. The mistake computation strategy is utilized to
gauge the degree of blunder an incentive for each distance count utilized, the distance figuring technique
utilized ie Euclidean, Manhattan, and Minkowski Distance with the Methods Square Blunder (MSE) way
to deal with measure the level of the blunder esteem. The figuring results show that the least blunder happens in the count of the Minkowski Distance model 3 group, where the mistake rate is 11%, while the most
elevated mistake rate happens in the estimation of the Manhattan Distance model 5 bunch, which is 38%.
Political investment is a significant viewpoint in a vote based nation structure just as a quality of political
modernization. In nations where the modernization interaction has commonly been working out in a good
way, the degree of resident cooperation normally increments. Political modernization can be identified
with both political and government perspectives. A political race to straightforwardly choose an administration chief in a country or a district is an extremely vital second for a country, for this it should be joined
by an undeniable level of individuals' political participation. For this situation the ideal investment isn't
simply utilizing the option to cast a ballot, yet above all how the option to cast a ballot can be carried out
with levelheaded decisions to give the best chief to the country.
Keywords: Citizens, Bunch, K-Implies, Euclidean, Manhattan, Minkowski
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POWER AGE UTILIZING SPRING-CONTROLLED FLOOR CUSHION
Garai ISA
Egypt
Abstract: Strolling is the most widely recognized action in our day by day life. At the point when we walk,
we lose energy to the floor surface. Vibration is one type of energy that is moved from our weight on to
the floor surface during each progression. This energy can be collected and changed over into electrical
energy. This examination tended to the plan and development of a force creating floor cushion which can
be utilized to collect power from human strides. The electric creating floor cushion highlights unveils mounted to its four corners. At the point when someone strolls however the outside of the floor cushion, the
springs will be packed in light of the heaviness of the individual making it plunge down somewhat. The
shaft of the lasting magnet generator will turn at that point pivot, along these lines voltage is produced. The
generator can be associated with a battery in order to store electrical energy. Test performed on the gadget
demonstrates that it is equipped for changing human strides over to a valuable electrical energy to control
little electrical gadgets. The greatness of the created voltage can be augmented by applying more power on
the floor cushion. The releasing season of the battery is longer when there are more strides applied to the
floor cushion. The gadget can be advantageously introduced in the entryways of structures or other substantial traffic regions. Through this exploration project, another choice for bridling green power by strides
is made accessible zeroing in on the utilization of springs and lasting magnet generators.
Keywords: Voltage, Electrical Energy, Generator, Power
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QUATERNION-TYPE PORTRAYAL FOR ESTIMATING THE RENNET COAGULATION
SEASON OF MILK BY SHADING PICTURE GROUPINGS HANDLING
Jaume VILLALBA
Spain
Abstract: The assurance of the rennet coagulation season of milk by picture groupings handling was performed utilizing a PC vision framework (CVS), comprising of a PC combined with a communicated light
magnifying instrument outfitted with a computerized camera. Calculations carried out with Matlab 2014
encoded the shading picture as a quaternion, registered and broke down the histogram top. The development of this last boundary was checked as an element of the milk coagulation time, for various convergences of calcium chloride (0.01–0.03 M) and for coagulation temperatures shifting somewhere in the range
of 30 and 36°C. No genuinely critical distinction was seen in the estimations of the rennet coagulation
time, neither by the Berridge technique nor by the investigation of the picture arrangements, aside from
those at 36°C. The relationship of the optical tiny technique and the examination of picture successions by
a quaternion-type portrayal, made it conceivable to recognize optical changes during gel arrangement and
to precisely decide the rennet coagulation season of milk. The coagulation of milk is perhaps the most basic
strides in cheddar making, as it extensively impacts the cheddar yield just as the nature of the item acquired.
Observing the entire interaction of milk curd arrangement is a steady distraction for dairy specialists and
cheddar organizations. A few techniques have been proposed to control rennet coagulation of milk like
ultrasonic detecting techniques which acquired a genuine potential to control rennet coagulation of milk.
Keywords: Picture Groupings Investigation, Quaternions, Shading Histogram, Histogram Pinnacle, Optical
Sensor, Rennet Milk Coagulation Time
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TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ
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PEKTİN JELLY ŞEKER ŞURUBUNUN FARKLI KONSANTRASYONLARDA JELATİN VE
KOLAJEN İLE GELİŞTİRİLMESİ
Begüm (ÖZTEKİN) KILIÇ , Derya KOÇAK YANIK, Fahrettin GÖĞÜŞ
Türkiye
Öz: Çikolatalı ve şekerli mamuller, temel besin kaynaklarında olduğu gibi ihtiyaç odaklı değil daha çok
haz alma amacıyla ya da hızlı yaşam koşullarında atıştırmalık olarak tüketilen çeşitli ürünleri içermektedir.
Şekerleme endüstrisi oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olmakla birlikte genel olarak üretilen ürünler
arasında yumuşak veya sert şekerler, dolgulu-dolgusuz şekerler, çeşitli sakızlar, farklı çikolata ve türevi
ürünler, kaplamalı ürünler ve drajeler yer almaktadır. Jelly şekerlemeler tüketim oranı bakımından tüm
şekerleme grupları içinde en büyük paya sahiptir ve gittikçe büyüyen bir pazarı bulunmaktadır. Jelly şekerlemeler yumuşak ve çiğnenebilir yapılarının yanı sıra bu yapının elde edilmesinde içeriğinde kullanılan
jelatin, pektin gibi hidrokolloidler etkili olmaktadır. Günümüzde kalıp şekli, aroma, jelleşme ajanları, havalandırılmış/köpürtülmüş, şeker ile kaplanmış/yağlanmış gibi özelliklerle jelly şekerlemeler farklılaşmaktadır. Pektin, agar, karregenan vb. bazlı jelly ürünler kısa ısırım (short bite) olarak nitelendirilen yapıya
sahip iken jelatin bazlı jelly şekerleme ürünleri elastiki-uzayan bir yapıya sahiptir. Bu vb. şekilde kullanılan
jelleştirici ajanların türüne ve konsantrasyonuna bağlı olarak istenilen yapıda ürünler elde edilir. Bu çalışmada; pektin bazlı olmakla birlikte elastiki yapıya sahip olan bir jelly üretme hedefiyle hazırlanan şurupların sıcaklığa bağlı vizkozite değerleri rapor edilmiştir. Farklı oranlarda eklenen jelatin ve kolajenin sadece pektin bazlı şuruba kıyasla vizkozitelerinin arttığı belirlenmiştir. Ayrıca, hazırlanan şurubun kalıplara
dökülmesi sonrasında jelleşme/sertleşme süreci boyunca sertlik ve görsel özellikleri duyusal olarak takip
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pektin, Jelatin, Kolajen, Jelly Şekerleme
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EFFECT OF DIFFERENT DRYING METHODS ON DRYING KINETICS, BIOACTIVE
PROPERTIES AND COLOR QUALITY OF ROSEHIP
Berna GÖZTEPE
Turkey
Abstract: This study aimed to determine effect of different drying methods HAD (Hot air drying), Freeze
drying (FD), vacuum drying (VD) and ultrasound assisted vacuum drying (UAVD) on drying kinetic, total
bioactive compounds, lycopene and β-carotene, phenolic composition and color quality of rosehip. Drying
times of the rosehips for USVD, VD and HAD were 180, 300 and 1140 min respectively. Total phenolic
(TPC) and flavonoid (TFC) were significantly affected from drying methods. FD showed highest TPC and
TFC followed by VD, UAVD and HAD. DPPH and CUPRAC methods were carried out to determine
antioxidant activity of the fresh and dried samples. DPPH and CUPRAC values showed similar trend with
TPC and CUPRAC values showed high positive correlation with TPC contents (R<0.95). Lycopene and
β-carotene content were significantly affected from drying methods and VD showed highest lycopene and
β-carotene content. Catechin and rutin were determined as most abundant phenolic compounds and their
highest content were obtained from FD and VD treated samples. The effect of drying method on the color
quality of the samples was found to be significant (p<0.05). UAVD and FD exhibited a lower E value
than HAD and VD, indicating that they had similar color properties to the fresh sample. The results of this
study showed that UAVD significant decreased drying time compared to VD while UAVD showed lower
bioactive compounds retention than VD. This study suggested that ultrasound treatment with vacuum could
showed negative effect on bioactive compounds despite its lower drying time.
Keywords: Ultrasound Assisted Vacuum Drying, Phenolic Profile, Carotenoids
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EŞ ZAMANLI MÜHENDİSLİK YAKLAŞIMIYLA, PLANET REDÜKTÖR VE DÖNER
DAĞITICI SİSTEMLERDE BAKIMA UYGUN TASARIM VE UYGULAMALARI
Erdal AĞYOL, Adalet ZEREN
Türkiye
Öz: Mühendislik yaklaşımlarında ortaya konulan birçok iyileşme daha az iş gücü, enerji, zaman, para harcanmasını hedefleyerek istenen kalitedeki ürünün üretilmesini sağlar. Eş zamanlı mühendislikte, müşteri
isteği ile başlayan ve müşteriye istediğini ulaştırmak için, üretim tesisinde gerçekleştirilen her aşamadaki
farklı disipline sahip departmanların birbirinden haberdar ve iş birliği ile çalışmasını maksimum seviyede
sağlamayı amaçlamış bir mühendislik iyileştirme yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, rekabet gücü yüksek ürün ve
hizmetler sunup pazarda avantajlı olmak için değişime hızlı uyum sağlanmasını, yeniliklere açık olunmasını, ürün geliştirme süreçlerinin verimliliğini ve sürekliliğini artırmayı ve de en önemlisi müşteri memnuniyeti ve sadakatini elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda bakıma uygun tasarım (BUT)
aşamasında eş zamanlı mühendislik yaklaşımı kullanılmıştır. Bakım, bir makine ve ekipmanın kendisinden
beklenen işlevi istenen süre ve kalitede üretilmesi için yapılan çabaların tümünü kapsar. Planet redüktör
şase bağlantılarında kullanılan M72x6 ölçülerinde ve 12.9 kalitesindeki civataların bağlantısında ihtiyaç
duyulan somunun sıkma torku 35.537 Nm’dir. Buradaki somunun sıkılması için ihtiyaç duyulan bu yüksek
değerdeki tork kol gücü ve el aletleri ile sağlamak oldukça güç ve maliyetlidir. Kullanılan somun üzerindeki ön yükleme kuvvetini bu yüksek tork ile oluşturmak yerine somun üzerinde M12x1,25 ölçülerinde ve
12.9 kalitesinde 6 adet civata oluşturarak sıkılmasını sağlayarak eş zamanlı mühendislikle bakıma uygun
bir tasarım gerçekleştirildi. Bu tasarım neticesinde somun üzerindeki civataların her birini sıkmak için 147
Nm torka ihtiyaç duyuldu. Bu sayede daha az iş gücü, enerji ve para ile bu çalışma yapılmış oldu. Ayrıca
eş zamanlı mühendislikle bakıma yönelik bu tasarımın çalışan psikolojisi, çalışma ergonomisi ve iş güvenliği kazalarını azaltması üzerine olumlu etkileri ortaya çıktı. Bir diğer tasarım ve uygulama çalışması döner
dağıtıcı olarak kullanım yeri olan döküm hattı merdanelerinin soğutma hatlarında kullanılan boruların bağlantısıdır. Mevcut tasarımda su başlıklarının boru bağlantılarında 6” borular kullanılması ile flanşlarındaki
8 adet civatanın sıkılması 45 dakikalık bir süreç alıyordu. Bu boru tipinde bakıma uygun tasarım değişikliğine gidilerek, ana hattan gelen 6” boruda özel çatal boru ile hat 4” lik 2 adet boruya bölünerek ve civata
somun bağlantısı yerine hızlı bağlantı (quick connect) ekipmanlarına revize edildi. Bu tasarım değişimi ile
hattaki bağlantılar 5 dk da yapılabilir hale geldi. Tez çalışmamızda yer alan eş zamanlı mühendislik çalışması ile bakıma uygun tasarım değişimleri, üretime katkı sağlayarak makine kullanılabilirliğinin artmasına,
bakım maliyetinin azaltılmasına, iş gücünün azaltılmasına, parça ömrünün uzatılmasına, iş kazalarının
azaltılmasına, çalışan psikolojine önemli etkilerde bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Eş Zamanlı Mühendislik, Bakıma Uygun Tasarım (BUT), Bakım
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AIR POLLUTANTS CONCENTRATIONS FORECASTING USING WAVELET ARTIFICIAL
NEURAL NETWORKS IN TABRIZ
Farhood HASHEMİ
Iran
Abstract: Air pollution is one of the most destructive factors for human health around the world. It also
has a negative impact on sustainable development and climate change. The increase in urban population
has led to the development of urbanization, which in turn has led to the development of industrial waste
and increased use of fossil fuels, resulting in increased air pollution. Tabriz is the biggest metropolis in the
northwest of Iran and it is considered the industrial and commercial center in this region. Existence of
numerous factories and industrial workshops in Tabriz, has made this city the second most polluted city in
the country in terms of air pollution. In this research, an attempt has been made to provide a useful model
for predicting the concentration of air pollutants (PM10, CO, NO2 and SO2) in Tabriz using Wavelet
Artificial Neural Networks. Air pollutant's modelling is one of the most important preventive measures. In
order to build a proper ANN model, meteorological data as well as data related to the concentration of air
pollutants are first collected from meteorological and environmental organizations. After determining the
effective input data in the forecast, the inputs of the artificial intelligence model are determined and the
necessary pre-processions are performed on the data, in order to finally predict the pollutants concentration.
Keywords: Artificial Neural Network, Air pollution forecasting, ANN-Wavelet, Tabriz city
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THE EFFECT OF DIFFERENT FIBER TYPES ON MECHANICAL AND DURABILITY
PROPERTIES OF HIGH - STRENGTH FIBER REINFORCED CONCRETE
Saja Yousif MOHAMMED
Turkey
Abstract: The use of fiber in production of high strength concrete (HSC) becomes a common experimental
technique with the development of the efficient mineral and chemical admixtures for the concrete. The aim
of the present study was to focus on the effects of different kinds of fibers in high-strength fiber reinforced
concrete (HSFRC). In order to get the some mechanical and durability properties of HSFRC, glass (GF),
polypropylene (PPF) and polyvinyl alcohol (PVAF) fibers were used in different percentages. The optimum percentage intervals have been chosen after mix trials before experimental applications. The mixtures
0.25, 0.50 and 0.75 percentages for both PPF and PVAF and 0.5, 1.0 and 1.5 percentages for GF were used
respectively. While compressive strength, splitting tensile strength and flexural tests were used in mechanical experiments, Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) and water permeability test were used in durability
experiments. The experimental results showed that an increase in GF percentages associated with an increase in all mechanical experimental strength values. However, increasing PPF and PVAF percentages
indicated different results. a decrease in compressive strength values. Moreover, the water permeability
values decreased with increasing fiber percentages of each mixtures especially in PVAF. Keywords: Glass
fibers, Polypropylene fibers, Polyvinyl Alcohol fibers, Water permeability, Compressive strength
Keywords: Glass Fibers, Polypropylene Fibers, Polyvinyl Alcohol Fibers, Water Permeability, Compressive Strength
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COMPUTER ENGINEERING
Sanubar SAFARALİYEVA
Azerbaijan
Abstract: The Smart City project was launched in Baku by Huawei and the Ministry of Transport, Communications and High Technologies of Azerbaijan. This was stated at a press conference by Huawei Vice
President for Central Asia and the Caucasus region Marco Hu. He noted: "Azerbaijan has developed a
concept for the development of Azerbaijan and a strategic road map for the development of telecommunications and information technologies. As a company, we also try to contribute to the transformation of the
republic into a regional leader "[1]. So, the Public Wi-Fi project, already launched in the capital of Azerbaijan, served as the beginning for the introduction of the Smart City. The role that Huawei is pursuing is
to help the Ministry of Communications of the Republic in the formation of the project. In subsequent
phases, components such as Smart Transport, Smart Port, Smart Trade, etc. will be implemented, for each
of which there are specific solutions that will be implemented in stages. Smart Sustainable Cities (SSC) is
a concept that arose more than a decade ago. It is based on the full use of the potential of information and
communication technologies (ICT) in urban governance systems to create cities that are not only modern
socio-economic, but also environmentally sustainable. A "smart" sustainable city is already a necessity,
not an option. After the liberation of the completely destroyed cities of Karabakh from occupation, the task
is set to restore historical monuments and build new types of cities, i.e. "Smart, Sustainable Cities (SSC).
Urban reconstruction had to begin with the clearance of the liberated territories. For this, an airmobile
robotic group of Uran-6 mine clearance systems and Uran-14 fire extinguishing systems were involved.
Azerbaijan and Slovakia in March 2021 concluded an agreement on assistance in the construction of smart
cities in Karabakh. The creation of centralized management in vacated cities allows sensors and sensor
networks to function in concert to detect various incidents and accidents of infrastructure, and emergency
situations can be quickly detected and evaluated. The next stage will be the construction of a new infrastructure (electricity, water and heat supply, telephone communication). When designing a new city, there is
a unique opportunity for integrated design of ICT infrastructure. Sharing infrastructures can save significant costs. Smart sustainable cities are one of the most important applications of Internet of Things (IoT)
technologies. The integration of IoT technologies into urban systems will allow these systems to be displayed in the virtual world. International standards are being developed to enable the coordinated development of IoT technologies, including machine-to-machine interaction (M2M) and ubiquitous sensor
networks. Requirements for a smartphone as a receiver node for applications and services IoT - provides
smartphones with the ability to collect IoT data, such as controlled health parameters, device condition,
video and audio materials. Smartphones provide Internet connectivity for "wearable" technologies and
controls at home, enabling this new standard to support a range of smart health initiatives [2]. Today, when
clearing the liberated territories of Karabakh: settlements, cities and villages, the primary task is to warn
the population of the foreshadowing danger - the possibility of an explosion of incomplete demined areas.
Each smartphone is offered the receipt of information (signal) about the presence of explosive area within
a radius of 1-10 km. When approaching an explosive zone in a radius, a signal will be received on the
smartphone of the approaching subject, notifying of the danger. Possibilities for sharing infrastructure at
the street level include the sharing of wireless masts, such as installing small base stations on street poles
to increase speed and expand broadband coverage.
Keywords: Huawei, Communications, Techologies, Computer
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THE DEPENDENCE OF THE ANGULAR VELOCITIES AT IMPACT IN THE GEAR TRAIN
TAKING INTO ACCOUNT THE RECOVERY COEFFICIENT
Shahid YUSUBOV
Azerbaijan
Abstract: The problem is solved when two gears hit, the recovery factor is taken into account. The first
gear wheel has started to rotate the second gear wheel is still stationary. This means that there is a blow of
one tooth on another tooth, that is, a moving tooth on a fixed one or a driving gear on a driven one. How
are the angular velocities related? If we ignore the theory of impact and dynamics, then the connection will
be elementary. If we consider the initial moment of impact, then everything will be different, one of the
wheels will have zero speed and the other will not have zero speed. So what will be the speed after the
impact? In order to solve this problem, you need to find out what happens during the initial strike. If we
consider the initial moment of impact, then everything will be different, one of the wheels will have zero
speed and the other will not have zero speed. So what will be the speed after the impact? In order to solve
this problem, you need to find out what happens during the initial strike. If we consider the initial moment
of impact, then everything will be different, one of the wheels will have zero speed and the other will not
have zero speed. So what will be the speed after the impact? In order to solve this problem, we need to find
out what happens during the initial strike.
Keywords: Gear Train, The Angular Velocities, The Recovery Coefficient
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SODA KİREÇ SİLİKA CAM ÜRETİMİNDE KULLANILAN TOPLAM TOPRAK ALKALİ
OKSİT MİKTARININ DEĞİŞTİRİLEREK KRİSTALLENME SICAKLIĞININ OPTİMİZE
EDİLMESİ
Taygun AKAR, Türkay YILDIZ, Erdem ATAR
Türkiye
Öz: Soda kireç silika camlar, günlük hayat içerisinde hemen hemen her alanda kullanılabilen, genellikle
transparan, sert, mekanik etkilere karşı dirençli, çeşitli uygulamalar ile işlevselliği arttırılabilen ve bu özellikleri sayesinde gün geçtikçe daha çok talep edilen bir malzemedir [1]. Camın söz konusu özellikleri göstermesi kimyasal kompozisyonu ve üretim prosesi ile yakından ilişkilidir [2]. Devitrifikasyon(Kristallenme), eriyik camın uzun süreler yüksek sıcaklıklarda bekletilmesini gerektiren uygulamalarda karşılaşma
ihtimalinin yüksek olduğu; özellikle düz cam ve boru üretiminde sıklıkla karşılaşılan, camın kalitesini bozan, makina verimlerini düşüren ve bu nedenlerden ötürü istenmeyen bir durumdur [3]. Soda kireç silika
cam yapısı içerisinde alkali oksitlerin yerine kullanıdığı durumda kimyasal etkilere karşı direnci arttıran
CaO’nun, aynı zamanda devitrifikasyon eğilimini de arttırdığı bilinmektedir. Ancak CaO yerine bir miktar
MgO kullanımının kristallenme sıcaklığını ve devitrifikasyon eğilimini azalttığı bilinmektedir [4]. Bu tez
çalışması kapsamında soda kireç silika düz cam üretimi için optimum kristallenme sıcaklığına sahip düzcam kompozisyonun belirlenmesi hedeflenmiştir. Şişecam tarafından optimizasyonu gerçekleştirilen düz
cam kompozisyonu ve çeşitli avrupa standartları (EN 572-1 ve BS 952) içerisinde belirtilen kompozisyon
aralıkları dikkate alınarak toplam toprak alkali oksit miktarı ağırlıkça % 11,12,13 ve 14 olan dört seri ve
her seri içerisinde beş farklı CaO/MgO oranlarının (1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4) kullanıldığı, toplamda 20 adet
kompozisyon oluşturulmuştur. Tasarlanan cam kompozisyonlarına ait kristallenme sıcaklığı ASTM C82981 standardı içerisinde açıklanan gradyanlı fırın yöntemi kullanılarak ölçülmüştür [5]. Oluşan kristalin
fazlara ait görüntülemeler öncelikle optik mikroskop aracılığıyla ardından taramalı elektron mikroskopu
(SEM) ile gerçekleştirilmiştir. Kristal yapıların kimyasal içerikleri enerji dağılımlı x-ışını spektroskopisi
(EDS) analizi ile belirlenmiştir ve faz diyagramları kullanılarak kristalin fazlar tanımlanmıştır. Tüm serilere ait analiz sonuçları karşılaştırmalı olarak incelendiğinde toplam toprak alkali oksit miktarındaki artışa
paralel olarak kristallenme sıcaklıklarının yükseldiği ve her seriye ait CaO/MgO=2 olduğu kompozisyonun
en düşük kristallenme sıcaklığına sahip olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Soda Kireç Silikat Camlar, Düz Cam, Devitrifikasyon
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STUDIES OF FIBER CONCRETE SEWER PIPES IN 3D SYSTEMS
Tural RUSTAMLİ
Azerbaijan
Abstract: The article discusses the stress-strain state of fiber concrete sewer pipes manufactured by the
method of dry vibrocompression. The use of large-diameter underground pipes has increased the number
of accidents from soil settlement and seismic impact. The main purpose of this work is to study the effect
of the transverse component of the seismic load on underground fiber-reinforced concrete pipes. The
change in the stress-strain state was carried out using the Plaxis 2D, Plaxis 3D and SAP2000 programs and
was confirmed in experimental tests. Calculation was made in the conditions of plane deformation. In the
calculation 15 nodal elements were used. In the study of the effective stresses arising in the pipe the weight
of backfill over the pipe, loads from a roadbed and dynamic loads from transport were considered together
with the seismic influence. Stresses were calculated separately for the case of a reinforced concrete and
fiber concrete pipe with a steel and polypropylene fiber. At the test site of the Research Institute of Building
Materials laboratory tests of fiber-reinforced concrete samples for compression, bending, crack resistance,
tension and splitting were carried out. The main objective of researches is determination of the optimum
quantity of a fiber in a pipe and the necessary design mechanical characteristics of a fiber concrete. The
elasticity modulus, Poisson's ratio and the tension loadings were defined. When testing steel fibers of 3D
and polypropylene fibers were used. The test results of fiber concrete pipes with various content of steel
fiber (20, 30 and 40 kg/m³) showed that 30 kg of fiber per one cubic meter of concrete can be considered
optimal for the structure.
Keywords: Fiber Concrete, Pipe, Stress, Strength, Tension
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IDENTIFICATION OF DOMINANT PREDICTORS FOR STATISTICAL DOWNSCALING OF
PRECIPITATION USING WAVELET COHERENCE -A CASE STUDY OF TABRIZ CITY,
IRAN
Vahid NOURANI, Aida HOSSEINI BAGHANAM, Ehsan NOROUZI
Iran
Abstract: Throughout the last decades, climate change and its consequential impacts including changes in
precipitation patterns and climate extremes have become one of the major areas of concern for researchers,
leading to perilous and unforeseeable consequences for humans and the natural world. One of the challenging issues in statistical downscaling of General Circulation Models (GCMs) is to select dominant largescale data (predictors). In this respect, correlation-based methods have revealed to be efficacious to select
the predictors, yet traditional correlation analysis has shown limited ability due to the non-stationary and
non-linear nature of climatic time series. Wavelet coherence analysis was employed to assess the high
common powers and the multi-scale correlation between two time series as a function of time and frequency. The present study developed a methodology to identify the dominant predictors for statistical downscaling using continuous wavelet transform (CWT), wavelet transform coherence (WTC) analysis and Artificial neural network (ANN). CWT was utilized to identify the potent periodicity for predictands and
predictors time series and WTC between predictors and predictands has been used to examine the correlation for the potent periodicity, and in order to determine the dominant predictors, Scale Average wavelet
coherency has been applied. The results show that predictors related to geopotential height (zg), eastward
wind (ua), temperature (tas), air pressure (psl) and humidity (hus and huss) are the dominant predictors
affecting Tabriz precipitation. Three GCMS including CAN-ESM2, BNU-ESM and INM-CM4 has been
used in this study. The proposed methodology could decline the dimensionality of large dataset as well as
selecting the potential predictors among a numerous number of them.
Keywords: Climate Change, General Circulation Models (Gcms), Wavelet Transform Coherence (WTC),
Tabriz City Rainfall
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INVESTIGATION OF ULTRA-HIGH STRENGTH CONCRETE OF FOUNDATION OF
AZERBAIJAN STATE FLAGPOLE
Vugar SHARİFOV
Azerbaijan
Abstract: The State Flagpole which is built in Baku, the capital of Azerbaijan can be compared with other
biggest flagpole strcutures in the World. The length of flagpole is 175 m. In reconstruction period under
flagpole there will be built reinforced-concrete pilecap which will stay on the 53 piles. These pile were
buried -35.00 m deep and their diameter is 1500 mm. The hieght of the pilecap is 8,5 m and this will be
built with 10 different concrete classes. And 2,5 m of the pilecap is under the ground. The octagonal part
where the ø5700 mm flagpole will be located. will be done by using ultra-high strength concrete of class
B105. Wind load, landslides and subsidence, bending and overturning moments resulting from seismicity
act on flagpole then pilecap and then to foundation part. In investigation process of B105 class ultra-high
strength concrete there were done additional laboratory tests. First we choose 62,5 MPa high activity
Holcim cement and use 530 kg/m3 of it in concrete. For getting ultra-high strength and self-compacting
concrete we also use 40 kg/m3 microsilica and additive Glineum 313 (1,8%). This additive makes concrete
to strengthen late. To decrease water resistance we use powder of D-5 additive. There also used 3% (15,9
kg/m3) Master Builders 506 hyperplasticizator. The higher the compression resistance the lower the elasticity of the ultra-high strength concrete will be. Concrete become less crack resistant. In order to avoid
tensile forces and surface cracks on concrete we have to add steel fibers to it [1]. There were prepared ultrahigh strength concrete examples at the test site of Construction Material Research Institute. There were
tested compressive strength of 150x150x150mm concrete cubes. Cubes were tested by using ultrasonic
and hydraulic test method. To increase tensile resistance there also were used fiber additives. As fiber
additive we used Turkish “Kemerix” 3D typed fiber 30kg/m3. There were done spitting test to determine
tensile forces of fiber concrete examples. Beside that there also were done frost resistance, water absorption
and water resistance tests. Frost resistance class was appointed F100 and water resistance class was appointed W12. To increase concrete strength and crack resistance we used hyperplasticizator and microsilica
and as a results we got plastic fluid concrete. There were studied the connection of steel flange to the top
of the reinforced-concrete pilecap and stress-strain state of the octagonal reinforced-concrete plate which
were modeled in computer.
Keywords: Ultra-High Strength, Self-Compacting, Fiber Concrete, Compressive Strength
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BOR BİLEŞİKLERİNİN TEKSTİL ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİĞİNİN
ARAŞTIRILMASI
İklima HAMZEH, Vedat ÖZTÜRK
Türkiye
Öz: Günümüzde çeşitli ciddi hastalıklara neden olan ve büyük bir virüs olarak bilinen COVID-19 salgını
nedeniyle birçok insan bu virüse yakalanarak hayatını kaybediyor. Virüsün dünyadaki tüm ülkeleri ele
geçirmesinden ötürü Dünya Sağlık Örgütü (DSO) Mart 2020 tarihinde pandemi bildirimi ilan etmiştir.
Şuana kadar dünyada yedi milyondan fazla COVID-19 vakası tespit edilmiştir. Virüsün en yaygın bulaşma
şekli ise insanlar ile yakın temas esnasında ve havada asılı kalan damlacıklar yoluyla gerçekleşir. Diğer bir
bulaşma şekli ise herhangi bir yüzeye temas ettikten sonra temas ellerle ağız, göz veya buruna dokunulmasıyla gerçekleşir. COVID-19 virüsüne yakalanmanın en önemli ve en yaygın sebeplerinden birisi; insanların genel hijyen kurallarını uygulamayıp bu ölümcül virüse karşı savunmasız kalmasıdır (Saydam,2020).
Bu araştırma makalesine konu olan çalışmanın amacı; özellikle tıbbi ve medikal alanlarda kullanılan tekstillere bor bileşikleri katkısı ile kazandırılan antibakteriyel özelliğinin araştırılması ve antibakteriyel tekstil
sayesinde insanları özellikle COVID -19 virüsüne ve diğer bakterilere karşı önemli bir koruyucu kalkan
görevini üsteleneceğini göstermektir. Üç metod sayesinde Tekstillere antibakteriyel özellik kazandırılabilir. Birinci metod; metanol içinde çözünen sodyum borat kumaşa sabitlenir. İkinci metod ise; suda çözünen
sodyum borat kumaşa püskürtülür. Son ve üçüncü metod'da ise suda çözünen sodyum borat tekstil boyası
ile karıştırılır ve kumaşlara boya olarak uygulanır. Bu deneysel calışmanın sonucunda elde edilen antibakteriyel tekstil ürünleri, hastanelerde kullanılan yara bantları, cerrahi bez, maskeler, kıyafetler, maskeler, iç
giyim, bebek giysilerinde kullanılabilir (Sahin,2014). Yazar Notu: Bu çalışma Sahin, F., Demirci, S., Ustaoglu, Z.,(2014). ANTIMICROBIAL TEXTILES. United States Patent Application Publication Sahin et
al. Pub. No.: US 2014/0294905 A1. Applicant: BACTOGEN BIYOTEKNOLOJIK URUNLER SANAYIVE TICARET USPC ANONIMSIRKETI, Istanbul (TR). PCT No.: PCT/B2O12/056488. CPC :A0IN
55/08 (2013.01) .USPC : 424/404; 424/660. Proje kapsamında hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bor Bileşikleri, Antibakteriyel, Tekstil, COVID-19
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ASSUMPTION EXAMINATION STRATEGIES AND APPLICATION-REVIEW AND
SCIENTIFIC CATEGORIZATION
Koyanagi YOSHINOBU
Japan
Abstract: These days, web-based media stages, web journals, and web based business are generally use to
communicate assessment on legislative issues, films, items, training separately; for political race guaging,
business boosting and improvement of instructing and learning. Therefore, information age gets simpler;
delivering huge information which requires proper methods and apparatuses to dissect effectively, precisely and convenient. Consequently, making conclusion investigation requesting research territory. This
examination will explore on what premise (opinion characterization level) or space of utilization (information source) do administered AI approaches especially Backing Vector Machine (SVM), Innocent Bayes,
and Most extreme Entropy calculations, and other method dictionary based methodology give the best
outcome in slant investigation. In light of the audit of the writing there is an inconsistency on the point that
SVM created the best outcome in investigating understudy slant on archive level. This investigation additionally finds that supposition examination varies from one framework to another dependent on extremity
(kinds of the classes to anticipate: positive or negative, emotional or objective), various degrees of arrangement (sentence, expression, or archive level) and language that is handled. This exploration delivers a
scientific classification which fills in as a guide for the selection of strategies in assumption examination.
The scientific categorization investigates the feeling arrangement levels and information preprocessing
stages. It likewise investigates that opinion examination strategies were coordinated in to three (3) gatherings; AI, Dictionary and cross breed or blend. The AI strategies were sub-assembled in to two (2) in
particular; directed and solo. The administered were coordinated in to two (2): Order and Relapse. Undirected AI methods incorporates grouping and affiliation. The bunching procedure comprise of k-implies.
Choice tree which is an order based under regulated kind of AI method comprise of irregular forest, (Akinkunmi, 2019) while the administered based classifiers comprise of certainty model and backing rule. The
usually utilized instruments are Weka, Python compiler, and R programming apparatus.
Keywords: Opinion Investigation, Scientific Categorization, Devices And Strategies, Backing Vector Machine, Guileless Bayes, Estimation Characterization Level, Extremity, Vocabulary Based Methodology,
System
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PLAN AND DEVELOPMENT OF READY GAS FRAMEWORK
Noushzad BHANGRA
Pakistan
Abstract: This exploration paper tried to plan and build up a gas spillage and fire checking and recognition
alert framework dependent on SMS. Most fire occurrences in houses, schools and manufacturing plants
are brought about by gas spillage. Numerous houses and manufacturing plants are being obliterated by fire
and gas spillage. To forestall the death toll and properties, preventive measures ought to be taken, henceforth this exploration was conceptualized. The establishment of a GF (Gas and Fire) ready framework to
weak areas may help diminish if not thoroughly dispense with the perils presented by gas spillage and fire.
The GF framework was planned and create to forestall the death toll and properties brought about by gas
spillages and fire subsequently guaranteeing the security of life and property. The plan of the GF framework is made out of equipment and programming coordinated and customized to fill in as gas and fire
finder. The projects are coded utilizing inserted C-language. Tests performed on the created GF framework
shows amazing reaction in identifying gas breaks and fire with brief timeframe delay. Then again, sending
of SMS ready shows promising outcomes with few moments time delay. Likewise, the organization sign
of the spot of establishment influences the exhibition of the gadget to send instant messages.
Keywords: Gas, Fire, GSM, Alert Framework
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PLAN OF ROUND MICROSTRIP MATERIAL RECIEVING FOR WIRELESS
CORRESPONDENCE
Kacper MACHA
Polish
Abstract: In proposed plan the wearable round microstrip radio wire of range of fix is 14 mm and the
highest point of fix comprise of two square cuts of measurements 5x5 mm2 and 10x10mm2 and the ground
structure is made fractional of 28mm x 86mm. Because of the properties of pants texture as ease, adaptable
the radio wire is made wearable. In the proposed study, roundabout microstrip material based recieving
wire has been intended for the ISM band of resounding recurrence of 2.4GHz. The proposed structure gave
the triple band as the emanating frequencies of 2.4GHz for WiFi, 6.4GHz for WiMAX and 12GHz for 5G
correspondence applications. The mimicked and manufactured outcomes, for example, return misfortune,
VSWR and gain - directivity and so on are dissected and looked at for the frequencies of 2.38GHz, 6.4GHz
and 12GHz. In this proposed radio wire, the transfer speeds of recieving wire are gotten of the request
700MHz, 3.43GHz and 2.75GHz and gain of recieving wire are of the request 1.89 dBi, 3.98 dBi and 4.86
dBi. Electronic Assistance Quality (e-SQ) is a theme that has been explored by a few creators and, given
the circumstance we live in, has gotten more significant on the planet; along these lines, it is of crucial
significance to produce a viable estimation of the help being given, which will permit organizations to
know the necessities and assumptions for their clients and how they assess the assistance got. This article
thinks about an exploratory-elucidating research, which through an efficient writing planning (MSL) surveys the strategies and procedures that have been applied for the legitimacy of the scales got from e-SQ,
consequently creating an engaged perspective on the techniques applied in logical examination over the
most recent five years. With the outcomes got, a hypothetical model for approving a scale is created and
proposed, which could be helpful for scientists trying to affirm and approve their scales or who are currently
building up an exploration project.
Keywords: Round Microstrip, Multiband, Return Misfortune, Wi-Fi, WiMAX
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PLAUSIBILITY OF ELIMINATING PHOSPATES ENACTED CARBON PRODUCTION
Damian ANDERSON
United Kingdom
Abstract: Phosphates in common waters and whatever their root, advance the development of green
growth, diminish broke up oxygen and lessen biodiversity in amphibian biological systems. At high portions, phosphate salts can mess wellbeing up. The goal of our investigation was to build up a straightforward,
productive and harmless to the ecosystem sorption depollution strategy on accessible and reasonable media. We have examined the adsorption of phosphate on actuated carbons arranged from date pieces. Group
tests were completed to examine diverse working boundaries like the impact of contact time, pH, beginning
phosphate focus and adsorbent measurement and adsorption dynamic. The sorption harmony was investigated by Langmuir, Freundlich isotherms model. Results show that the phosphate adsorption was reversible
and the amount adsorbed arrived at its greatest worth (14.49 mg/g) following 40 minutes. It was additionally discovered that phosphate take-up was influenced by variety of pH, introductory grouping of phosphate and initiated carbon measurement. The adsorption improved with an acidic (pH = 6), starting fixation
and adsorbent measurements. The aftereffects of active investigations uncovered that adsorption phosphate
on actuated carbon dependent on date portions (Biocar) and the intra-molecule dissemination associated
with the adsorption instrument. Likewise, isotherm study showed that Langmuir isotherm best fit the information and the adsorption was an actual sort.
Keywords: Corrosive, Phsyic, İsotherm, Fixation
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SIMILAR ASSESSMENT OF SEED GROWER, THE ADJUSTED ADAPTATION AND
NEIGHBORHOOD STRATEGY
Magnus SANDO
Norway
Abstract: This examination thought about the exhibition of a seed grower in contrast to the altered form,
and hand planting strategy. An exhibition test was done on the two grower and hand strategy on a real
estate parcel of known measurement throughout some stretch of time. Execution was assessed utilizing
five (5) unique boundaries; planting rate, region covered, throughput limit, productivity and level of consistency. Planting rate showed that hand technique had the most minimal planting pace of 1 seed for every
sec, while the adjusted grower had the most noteworthy planting pace of 5 seeds for each sec. The altered
grower had the most elevated for territory covered at 91.5 m2, while the current grower performed second
best at 73.5 m2. Throughput limit was most noteworthy for the adjusted grower at 292.8 kg/hr and least
for hand planting technique at 29.3 kg/hr. Productivity result showed that hand strategy was superior to the
current technique at a proficiency worth of 94 % against 89 % for existing grower; the changed grower
performed best at 97 % effectiveness esteem, while consistency result showed that the altered grower was
the awesome the line and section plan at 97 % for both, while hand technique had the most minimal for the
two cases at 85 % and 88 % separately. This investigation showed that the adjusted grower performed
better compared to the two others in every one of the boundaries evaluated.
Keywords: Grower, Existing, Changed, Hand, Execution
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EXAMINATION OF TWO PRIVATELY MADE MECHANIZED PLANTAIN
Luka CELLA
Austria
Abstract: This examination zeroed in on looking at two privately planned plantain slicers in other to financially and profitably counsel limited scope chips – makers. The two chose cutting machines were on a
level plane slanted slicer (HIS) and vertically slanted slicer (VIS). These slicers were painstakingly picked
and it was guaranteed they had same force input, engine speed, and cutting sharp edge of equivalent length.
Assessment result showed that the most noteworthy throughput limit with respect to HIS was 51.16 kg/hr
and had a normal throughput limit of 50.10 kg/hr while the most elevated throughput limit with respect to
VIS was 45.90 kg/hr and had a normal throughput limit of 45.34 kg/hr. The aftereffects of the cutting
efficiencies showed that a most extreme effectiveness of 100 %, however had a normal proficiency worth
of 92.84 %, while VIS had a greatest productivity worth of 87 % and a normal proficiency worth of 83.25
%. From the aftereffects of the throughput limit and the proficiency of the two slicers, it very well may be
reasoned that HIS performed preferable and quicker over VIS and is considered the better both monetarily
and profitably. Programmed feeling discovery is a vital errand in human machine interaction,where feeling
location makes framework more regular. In this paper, we propose a feeling location utilizing profound
learning calculation. The proposed calculation utilizes start to finish CNN. To increment computational
productivity of the profound organization, we utilize prepared weight boundaries of the MobileNet to introduce the weight boundaries of our framework. To make our framework free of the information picture
size, we place worldwide normal pooling layer On top of the last convolution layer of it. Proposed framework is approved for feeling recognition utilizing two benchmark datasets viz. Cohn–Kanade+ (CK+)
and Japanese female look (JAFFE). The test results show that the proposed strategy beats the other existing
strategies for feeling discovery.
Keywords: VIS, HIS, Slicer, Throughput, Proficiency
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POSTER METİNLER
ENTHUSIASM FOR STRAMS AT STREET INTERSECTIONS – A CONTEXTUAL
INVESTIGATION STREET INTERSECTION
Nando MUHLEMATTER
Switzerland
Abstract: Theoretical Urbanization is an overall marvel. All around the world, there is a consistent expansion in urbanization across different urban communities. Urban areas' metropolitan spaces, regarding open,
developed, and green space, are changing because of this fast turn of events. Establishing or reclassifying
a metropolitan climate requires cautious arranging and rules, just as an easy to understand way to deal with
plan. The visual feel of room are focused on over any remaining elements and contemplations needed to
finish a legitimate metropolitan setting. Streets and developed spaces are key segments of a metropolitan
setting. The sound spread in the middle of these spaces chooses the reasonableness of individuals. In the
greater part of the metropolitan urban areas across the world, the expanding commotion level in the
networks set forth a significant issue for its kin and their bearableness. Overhauling the spaces with a
substitute technique to establish a superior acoustical metropolitan climate is significant. One such technique is a soundscape and it utilizes ecological sound to reclassify a metropolitan space. A soundscape way
to deal with the plan will draw out a positive and tranquil encompassing. This paper intends to consider
and comprehend metropolitan sound and the executions of soundscape plan in the metropolitan climate
through contextual investigations. Likewise plans to inspect the current instance of the Ring Street Intersection in Vijayawada and propose a soundscape procedure that can be executed to make a less loud intersection. The paper closes by proposing a system for planning a metropolitan soundscape.
Keywords: Urbanization, Traffic Streams, Soundscape, Metropolitan Acoustics, Metropolitan Climate
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