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Abstract 
In this paper, a hybrid feature optimization method based on genetic search is presented for texture 
image classification. This system was developed in four stages. Feature extraction and feature selection 
stages are the most important parts of a standard classification algorithm. Two dimensional Wavelet and 
Stockwell transform methods used in feature extraction stage. Feature vectors comprise a high number of 
features. Therefore, optimization of these feature vectors has a significant role in the classifier 
performance. In the third stage, a genetic search based strategy is selected to optimize the large feature 
vectors. Finally, Multi-Layer Perceptron classifier used for calculating fitness function and predicting 
classes of the input images. The term hybrid is used because the proposed method can be used to classify 
various texture datasets. Popular texture databases in the literature are used in the experiments. Results 
show that the proposed system reduces the computation time and storage usage size. 
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1. INTRODUCTION
Image analysis is one of the most popular area due to rapid development of information technology and 
image retrieval systems. There is huge volume of data from various areas such as medical systems, online 
videos, multimedia systems etc. The aim of many studies in this field is to analyze images efficiently and 
effectively from a collection or a database [1]. The major problem of these studies is the performance 
degradation in terms of computation and storage due to irrelevant elements in a feature vector of the image 
[2]. Not all features are useful for image analysis and more feature descriptors may decrease not only the 
performance but also the recognition rate [3]. The main purpose of the proposed method is to extract best 
features from texture image data to classify them with best accuracy and least computational time. 

Feature extraction vectors from feature extraction methods contain descriptive information, mainly during the 
classification stage. Some features of these vectors are important because they affect the classifier 
performance directly. The process of feature determination has a vital role for the feature vector, and this 
process called as feature selection. Feature selection for classification provides a subset without significantly 
decreasing the accuracy of the classifier when it utilizes all the available features [4]. It is remarked that the 
performance of classifiers used in texture recognition is much better with feature extraction methods [5]. 
Classification stage determines the classes of texture images. Various classifiers can be utilized at this stage. 
Song et al. [6] proposed the adjacent evaluation local binary patterns (AELBP) method for texture 
classification stage. In another study, Karabatak et al. [7] suggested a wavelet domain association rules based 
approach. Several other studies use the Support Vector Machine (SVM) for this purpose [8-10]. Yildirim et 
al. [11] proposed 2D-DOST feature extraction method and LS-SVM classifier for texture recognition system. 
The large number of features increase computational costs in classification. Thus, it is necessary to balance 
accuracy with performance. 
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This study suggests a hybrid feature optimization method based on genetic search strategies. It is hybrid 
because it can be applied to various texture datasets. An optimal feature extraction vector obtained from the 
strongest WT (Wavelet Transform) or 2D-ST (Two-Dimensional Stockwell Transform) [12] features and 
then used to define a texture data set. An optimization algorithm based on genetic search adopted to construct 
the feature vector. In this optimization algorithm, features obtained from the WT and 2D-ST methods picked 
as genes, and the feature vectors formed by these genes considered as a chromosome. Fitness function 
calculated to select the strongest feature vector from these chromosomes. This vector used in training of the 
classifier to ensure the realization of texture recognition process. In this study, a Multi-Layer Perceptron 
(MLP) classifier is proposed for the classification stage of the texture recognition system. 

2. THE PROPOSED IMAGE ANALYSIS METHOD 
A general architecture of the proposed genetic search based automatic texture recognition system is given in 
Figure 1. The whole process includes four stages as below: 

• Pre-process of the input so image samples are prepared for feature extraction stage. 
• Feature extraction stage with two different signal processing algorithms. 
• Feature selection stage uses genetic search to determine useful features among extracted features. 
• In the final stage MLP classifier predicts texture classes. An easy way to comply with the 

symposium paper formatting requirements is to use this document as a template and simply type 
your text into it. 
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Fig. 1. Four stages of the proposed genetic search based classification system. 

     In the first stage samples derived from its original texture as sub-images. The size of each sub-image is 
64x64. These sub-images are divided into two groups called as training and testing samples. In Table1 texture 
samples used for this study are given. Brodatz dataset includes 16 source texture images from the Brodatz 
[13] album. The Kylberg [14] texture dataset has some textured surfaces, including fabrics and surfaces of 
stone, pictured in the local surroundings. The Outex [15] database stands for University of Oulu Texture 
database. This image database contains an extensive collection of textures. The Drexel Texture Database [16], 
developed by the Drexel Vision Group at Drexel University, Philadelphia, USA, includes 20 classes of 
different materials.  

     In the second stage feature extraction applied to the processed texture images. This stage includes two 
different signal processing algorithms that WT and 2D-ST. In the wavelet transform two-level (L1 and L2) 
multi-resolution decomposition method applied to the texture images. Vertical detail (VD), horizontal detail 
(HD), diagonal detail (DD) and approximation (App) coefficient matrices obtained for each wavelet level. 
Feature vectors include the energy and entropy calculations on these coefficient matrices. The 5-level 2D-ST 
method applied to the same texture image. Energy and entropy calculations from the transform phase used to 
construct horizontal (vx) and vertical (vy) frequency coefficient matrices. Feature vectors are created for each 
texture images. Many features of the texture images are located into these vectors. 14 of these features are 
obtained from WT and 40 from 2D-ST. Feature vector includes total 54 features. 

Feature selection process determines useful features among these features. In this stage a robust algorithm 
should be selected to eliminate irrelevant features. For this purpose, an optimization algorithm based on the 
genetic search [17] used. The genetic structure consists of a population, chromosomes, and individuals. Each 
of the 54 features obtained from the 2D-ST and WT methods defined genes of the chromosome structure. 
Each chromosome has been coded in a way to have 54 genes. Then MLP classifier used to calculate the 
fitness function. Classification accuracy rates and the number of features considered for this fitness function. 
Population size is 20, and the number of maximum generations is 50. The most distinguishing features for 
texture recognition created at the end of feature selection in the output phase. Therefore, feature vectors at the 
output have the strongest genes comprising WT and 2D-ST features and they used in the classification 
process.   
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Table 1. Datasets used for proposed texture recognition system. 

Dataset Name Number 
Class 

Number of Data Texture Samples 
Train Test 

Brodatz 
 16 320 320 

 

Outex 24 625 625 

 

Kylberg 25 600 600 

 

Drexel 20 500 500 

 
 

     The final stage of the proposed method is the classification of texture images. Classification algorithms 
can be differentiated according to their usage. In this study, MLP classifier is used for the predicting texture 
classes. The parameters used for the MLP classifier tuned as a number of hidden layers =15, learning rate= 
0.2. 

3. CLASSIFICATION RESULTS 
To validate the proposed method four different texture databases used for classification. First, the feature 
extraction method applied to each of the texture datasets. Then, feature selection applied to the feature vectors 
which are gathered from the feature extraction stage. Figure 2 shows the selected features for the four datasets 
by using the genetic search algorithm. Minimum chromosome length is five genes, and maximum 
chromosome length is fifteen genes. These genes indicate different features of the images given in Table 2. 

G4

G5 G15 G28 G31 G34 G52 G53

G5 G16 G20 G28 G35

G9 G35 G39 G45 G51

Brodatz

Kylberg

Outex

Drexel

N=15

N=7

N=5

ChromosomesData Set
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N=5

   
Fig2. Selected features for performance evaluations. 

These selected features used to train the MLP classifier. After the training step, test data applied to the MLP 
classifier. In Table 3, the classification results obtained by the proposed classification method are given. 
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Table 2. Features of the genes. 

Gene Feature Method Gene Feature Method Gene Feature Method 

G4 Engy  Px=4 ST G29 Entr   Py=4 ST G45 Entr   L1-VD WT 

G5 Engy  Px=5 ST G31 Engy Py=-1 ST G49 Engy L2-VD WT 

G7 Entr   Px=2 ST G34 Engy Py=-4 ST G50 Engy L2-DD WT 

G9 Entr   Px=4 ST G35 Engy Py=-5 ST G51 Entr  L2 App WT 

G15 Engy Px=-5 ST G38 Entr  Py=-3 ST G52 Entr  L2-HD WT 

G16 Entr   Px=-1 ST G39 Entr  Py=-4 ST G53 Entr  L2-VD WT 

G20 Entr   Px=-5 ST G40 Entr  Py=-5 ST Engy: Energy of feature      Px: Phase x 

G28 Entr   Py=3 ST G43 Engy L1-DD WT Entr: Entropy of feature     Py: Phase y 

 

Table 3 combines test results performed with all features and test results performed with only selected 
features. For the Brodatz dataset the proposed feature selection based algorithm shows a very good 
performance in terms of required time to build the model and accuracy. 

 

Table 3. Results from performance evaluation of the recognition system. 

Database 

All Features Selected Features 

Accuracy Time to 
Build the 

Model 

Feature 
Size 

Accuracy Time to 
Build the 

Model 

Feature 
Size 

Brodatz 100% 9.1 Sec 54 100% 1.5 Sec 5 

Kylberg 94.24% 23.52 Sec 54 93.04% 8.4 Sec 15 

Outex 99.66% 21.85 Sec 54 97.55% 5.39 Sec 7 

Drexel 99.00% 16.25 Sec 54 98.60% 3.19 Sec 5 

 

The accuracy rate decreased a little for other datasets but model building time compensate this with its high 
performance. Feature vector is reduced to 10% level. The optimization of this vector is important criteria for 
storing image data. 

4. CONCLUSIONS 
In this study, a hybrid feature optimization method based on genetic search strategies is introduced to texture 
image classification. The proposed method uses WT and 2D-ST signal processing methods on image data to 
obtain feature vectors which contains 54 different features. A genetic search based strategy used for feature 
selecting best features from this feature vector. MLP classifier is selected for calculating the fitness function 
and it is also used at classification stage. 

The proposed method applied to four different texture datasets. Experiments indicate that genetic search 
strategy reduces the size of feature vectors which is beneficial for the processing time. Secondly, the 
optimized feature vectors showed high accuracies in the classification. The main advantage is seen as a cost 
reduction in the computation time and storage usage size. For future work, the accuracy can be improved by 
using advanced evolutionary algorithms. 
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Abstract 
A novel efficient evolutionary algorithm was proposed to detect communities in texture image datasets. 
This method has an approach to determine class similarities in multi-class datasets. In data intensive 
studies such as image processing, similarities in datasets decrease the performance at the classification 
stage. For this reason, instead of all image samples, only a portion of them is selected from the database. 
Sample selection is a crucial and challenging task. This study has a novel approach to applying 
community detection to analyze similarities in texture image databases with multi-class data. For 
validation, Kylberg texture database is used, and experimental results are discussed. 

Keywords: Community detection, evolutionary algorithm, image similarity. 

1. INTRODUCTION 
Data classification and community detection have received a lot of attention recently due to a large amount of 
growing data. When the number of entities is very large, community detection and classification become a 
complex problem. Community detection problem is an NP-hard problem to find hidden communities of 
networks [1]. Communities represent functional units to retrieve hidden information and they effectively help 
in understanding the structure of a network [2]. Interpreting the communities is also a challenging task like 
detection. However, most of the techniques in the literature research community detection in networks [3-7]. 

The legitimacy of community detection algorithms is based on the qualities of found partitions [8]. These 
algorithms can be categorized as heuristic algorithms and objective function optimization algorithms [9]. 
Community detection in a network can be considered as a clustering problem so that it can be treated as an 
optimization problem [10-12]. In this study, an evolutionary algorithm is implemented with an LS-SVM 
classifier [13] and then applied to multi-class datasets. Multi-class classification enables detection of 
categories from various datasets [14], it is also an interesting research area such as community structure.  

Similarities in texture image datasets can decrease the classification performance. A novel method is 
proposed in this study to address this problem. The community notion is introduced to image processing 
techniques, and an evolutionary multi-class community detection method is developed for texture image 
studies. The remaining paper is organized as follows. The proposed method is covered in Section 2. Section 3 
discusses the experimental results. Finally, the conclusion is given in Section 4. 
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2. THE OVERALL PROCESS OF THE PROPOSED METHOD 
The evolutionary multi-class similarity detection algorithm detects communities in databases which contain a 
lot of classes. In Figure 1 general steps for the proposed method is given. There are three major parts of this 
method: data processing, feature extraction and evolutionary community detection.  

In the pre-processing step, there are two processes to prepare the image data. The first one is to adjust size, 
and the second one is to derive sub-images. Then, Discrete Orthonormal Stockwell Transform (DOST) 
feature extraction method applied to processed image data. This method is used to generate feature vectors for 
classification. These vectors become the input for fitness function calculation. The initial population is 
randomly generated, and the fitness function is calculated for every individual member of the initial 
population. The LS-SVM classifier is used for fitness function calculations. 

Initalize Communites

Image
Database Evaluate Fitnes Function 

Using With LS-SVM 
Classifier

Select community

Crossover 
& 

Mutation
Termination  ?

Best communities

Pre-Processing

Feature 
Extracion

Yes

No

 
Figure 1. General steps for the proposed method. 

The proposed multi-class community detection algorithm takes classification results as a decision matrix to 
detect communities. Elements of the decision matrix denote relations between individuals. In Table 1 a 
portion of decision matrix is given where all classes are treated as one community. This matrix has the data 
from the experimental study. 

Table 1. A portion of the decision matrix. 
 M C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 ... C28 
C1 34 13 12 21 1 1 0 1 ... 0 
C2 5 74 3 3 0 0 7 2 ... 0 
C3 8 0 49 2 1 0 2 2 ... 0 
C4 1 27 0 49 0 2 0 1 ... 0 
C5 0 0 1 0 84 1 9 0 ... 0 
C6 1 4 1 3 20 33 14 10 ... 0 
C7 0 0 2 2 6 0 77 2 ... 0 
C8 0 0 0 0 0 0 0 100 ... 0 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
C28 0 0 1 0 0 0 0 0 ... 88 

 

Diagonal elements of the decision matrix show the correctly classified samples. However, the information on 
this matrix isn’t limited to correctly classified samples. Other elements reveal critical information about 
image classes. These elements represent relations between classes. The higher values imply a closer relation 
with the other class. For example M(C1 ,C2) has the value of 13. This means the degree of relation between 
C1 and C2 classes is 13%. Similarly, M(C1, C7) has the value of 0, and this means there is no relationship 
between these classes. The values of decision matrix used to calculate the fitness function. In the genetic 
algorithm, members of the population are communities formed from classes. Each gene of a chromosome is a 
label for a different class. 
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3. EXPERIMENTAL RESULTS 
Kylberg [15] texture image dataset is used to demonstrate the validity of the proposed method. In Kylberg 
dataset, there are 28 separate texture image classes. Two different community detection experiments are 
realized on this dataset. The first experiment is for detecting the close communities, and the second 
experiment is for detecting the far communities. 

In Table 2 some samples of detected far communities and in Table 3 close communities are given. Every gene 
of the genetic algorithm is formed by a texture image and numbers representing that image. 

 
Table 2. Detected far communities. 

Community Chromosome Gene Codes 
1 

       

4-10-11-17-18-19-26 

2 

       

1-2-3-25-26-27-28 

3 

       

  

2-11-16-18-20-21-22-
24-26 
 

4 

       

   

3-4-6-7-9-20-25-26-27-
28 

 

 

Table 3. Detected close communities. 
Communit
y Chromosome 

Gene 
Codes 

1 

        

8-9-11-12-
13-15-16-
23 

2 

        

8-9-10-11-
12-13-15-
18 

3 

          

6-8-9-10-
12-13-14-
15-25 

4 

         

    

2-6-9-10-
12-13-14-
15-16-19-
23-25-27 

 

A performance evaluation study is done for testing classification success of community detection on texture 
dataset. LS-SVM classifier is used for this purpose. 100 training data is used to train each detected texture 
class. 100 sub-images prepared from the same texture data and used as an input to the classifier. 
Classification performance of far communities and close communities is presented in Table 4. 

It is observed that classifier performance has a very low value as 52.78% when it tries to classify all classes 
together. The proposed method has a very high (96.42%) performance for detecting of far communities 
because texture images in this community are very different from each other and have different features. In a 
similar manner, the classifier performance has a very low value (54.84%) at detection of close communities 
because texture images in this community have very similar features. 
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Table 4. Classifier performance for the far and close communities. 

Communities 
Far Communities Close Communities 

Number of Data Accuracy 
% 

Number of Data Accuracy 
% Class Train Test Class Train Test 

ALL 28 2800 2800 52.78  

1 7 700 700 96.28 8 800 800 57.00 

2 7 700 700 96.42 8 800 800 62.00 
3 9 900 900 95.00 9 900 900 57.66 
4 10 1000 1000 95.90 13 1300 1300 54.84 

 

 

4. CONCLUSIONS 
The aim of this paper is to develop an evolutionary community detection method for texture image similarity. 
This method detects communities among multiple classes which are obtained from databases with very large 
amounts of image data. Kylberg texture dataset is used for the experimental studies. This dataset has 28 
different texture image classes. For these texture image classes, far and close communities are detected. 
Obtained results reveal interesting information about the formed communities in this multi-class data. Genetic 
algorithm and LS-SVM classifier work effectively for this NP-hard problem. The proposed method is a viable 
approach for community detection studies by analyzing texture image datasets with plenty of classes. 
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Abstract 
In this study, boron nitride (BN) was produced by chemical vapor deposition (CVD) method on silicon 
carbide (SiC) powders at low temperatures. In order to obtain BN, urea (CO(NH2)2) and boric acid 
(H3BO3) were used as starting materials and different boric acid/urea ratios (1/1 and 1/3) were studied. 
After getting homogenous mixture of boric acid and urea, their reactions were conducted for 3 hours at 
1000 °C and 1100 °C under nitrogen atmosphere in a quartz glass reactor. The resulting products were 
washed with methanol to remove the residual boric oxide (B2O3). After the removal, characterization of 
the products was done by XRD, SEM, EDX and FTIR. The analysis showed that both turbostratic and 
hexagonal BN growth could be obtained at 1000 °C and 1100 °C under nitrogen atmosphere. 

Keywords: Boron nitride, silicon carbide, chemical vapor deposition. 

1. INTRODUCTION 
Boron nitride (BN) is one of the most promising material because of its low density, high electrical resistance, 
high melting point and excellent thermal conductivity [1-2]. These properties make BN an interesting 
candidate as protective material for low friction, electronic, optical and structural applications [3]. BN has 
four fundamental crystal structures, including cubic BN (c-BN), wurtzite BN (w-BN), hexagonal BN (h-BN) 
and rhombohedral BN (r-BN). c-BN and w-BN have tetrahedral sp3 bonding between boron and nitrogen 
atoms while the stacking of atomic plane layers composed of sp2 bonding between boron and nitrogen atoms 
forms h-BN and r-BN. In addition, BN has another crystal structure named turbostratic BN (t-BN) which is 
partially disordered structure based on h-BN [4-5]. 

Silicon carbide (SiC) is a binary compound consisting of carbon and silicon, where each atom is sp3 
hybridized and forms four bonds to four other atoms of opposite kind and more than 200 polytypes have 
observed and the most common polytypes of SiC are known as 3C-SiC, 4H-SiC and 6H-SiC [6-7]. 
Polytypism is a variant of polymorphism in which only periodicity along growth axis varies from one 
polytype to another leading to different crystal structure due to different unit cell extensions in direction 
perpendicular to growth plane [8]. SiC is a semiconductor material with highly suitable properties like high 
elastic modulus, high strength, high hardness and excellent thermal and chemical stability for high power, 
high frequency and high temperature applications [9-10]. Similar to other ceramic materials, a major 
disadvantage of SiC is its brittleness, which often renders them difficult and costly to machine and leads high 
machining cost [10]. However, recently SiC has been reported to improve its mechanical property, thermal 
shock resistance, oxidation resistance, thermal conductivity and machinability [11-14]. 

BN production on SiC is usually obtained by chemical vapor deposition (CVD) [15-16] which can be used for 
coatings, powder production and thin film production includes carbides, nitrides, oxides and metals. Although 
CVD has several advantages like not restricted to a line-of-sight, high deposition rate and low vacuum, CVD 
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has important disadvantages including corrosiveness and toxicity [17-18]. In order to eliminate these 
disadvantages nontoxic boric acid (H3BO3) and urea (CO(NH2)2) can be used as precursor [1,11]. 

2. MATERIALS AND METHODS 
The properties of the boric acid, urea, SiC powder, nitrogen gas, methanol and nitric acid are listed in Table 
1. Boric acid and urea are used as starting material to obtain BN on SiC powders. The procedure for the BN 
production on SiC powder is shown in Fig. 1. At the beginning, SiC powders are cleaned with concentration 
of 2M nitric acid solution at 60 °C about three hours and dried at 90 °C for 24 hours to eliminate unwanted 
dirtiness. Then, boric acid/urea ratios were selected as 1/1 and 1/3 and these starting materials and SiC 
powders were mixed in a porcelain mortar by pestle until a homogenous mixture was obtained. In order to 
prepare first sample (Sample 1), 3 g of boric acid and 3 g of urea were used and for the second sample 
(Sample 2), 2 g of boric acid and 6 g of urea were mixed. 

Table 1. Properties of materials 

Material Formula Trademark Purity 

Boric Acid H3BO3 Merck ≥%99,5 

Urea CO(NH2)2 Merck ≥%99,5 

Silicon Carbide SiC Sigma-Aldrich ≥%97,5 

Nitrogen Gas N2 Linde ≥%99,9 

Nitric Acid HNO3 Merck ≥%65,0 

Methanol CH3OH Merck ≥%99,9 

 

 
Fig. 1. Flowchart of BN production on SiC 

After a homogeneous mixture was obtained, the mixture was placed in an oven that contains a quartz reactor 
and alumina boat at the active heating zone as shown in Fig. 2. Before heating, N2 was fed into the quartz 
reactor for 15 minutes. Rate of the N2 was 10 ml/min and heating rate was 7 °C/min. For the Sample 1, boric 
acid, urea and SiC mixture was heated up to 1000 °C for 3 hours and for the Sample 2, temperature was 
selected 1100 °C for 3 hours. At the end of 3 hours, the reactor was cooled for 24 hours and throughout 
cooling N2 feeding continued at a lower rate. Then, the samples were washed with methanol to eliminate the 
residual boron oxide and characterized by scanning electron microscope (SEM), X-ray diffraction (XRD) and 
Fourier transform infrared spectroscopy FTIR. 
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Fig. 2. Schematic view of quartz reactor. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

All Fig.3 shows the XRD patterns of Sample 1 and Sample 2. It is seen that in the Fig. 3 for the Sample 1, 
there is a broad and weak peak at 26.34° (2θ) which corresponds to characteristic diffraction peak of the t-BN 
and interlayer distance value at that peak is d002=3,381 Å [19]. Since the content of BN is smaller than SiC, 
other characteristic diffraction peak of t-BN at 42.4 (2θ) is not obvious [2]. 

When the Fig. 3 for Sample 2 was examined, characteristic diffraction peak of t-BN was found at 25.00 (2θ) 
and its interlayer distance is 3.55 Å.  In addition, there is a peak at 26.46 (2θ) which corresponds to h-BN 
with a interlayer distance of d002=3.37 Å [11]. These two peaks shows that BN contains both t-BN and h-
BN. Moreover, characteristic SiC peaks at 34.09°; 35.60°; 38.13°; 41.39°; 45.28°; 54.62°; 59.99°; 65.61°; 
70.85° (2θ) were found. It can be said that increasing reaction temperature and increasing urea ratio result in 
the increasing formation of h-BN. 

 
Fig. 3. XRD results of samples 

Fig. 4 shows the FTIR spectrum of the samples. For both samples, there are two strong characteristic peaks 
located at 1388 cm-1 and 779 cm-1. The peaks at 1388 cm-1 and 779 cm-1 refer to B-N in-plane stretching 
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vibration and B-N-B out-of-plane bending vibration, respectively [4]. The present peaks are similar to that 
observed for the h-BN and t-BN [20]. The peak at about 2300 cm-1 for both samples can be attributed to CO2 
adsorbed from air. In addition, the peak at between 3000 and 3700 cm-1 should result from O-H stretching 
vibration because of the humidity. For the Sample 2, it is more obvious that the sample contains t-BN since 
the peak at 1388 cm-1 shifts to slightly higher frequency region and broadens compared to that of h-BN [4]. 

 
Fig. 4. FTIR results of samples 

The SEM micrographs of the Sample 1 is shown in Fig. 5 a, and b with magnification of 50.000. These 
micrographs indicate that BN particles appear to be rod-like and needle-like [21]. In addition, it can be seen 
that there are some loose pebble-like BN structure [22]. 

 
Fig. 5. SEM micrographs of Sample 1 a) 50.000X and b) 50.000X 
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Fig. 6 shows the SEM micrographs of Sample 2. When these micrographs were examined, h-BN and t-BN 
particles can be easily seen in the honeycomb and flake structure [13]. 

 
Fig. 6. SEM micrographs of Sample 2 a) 50.000X and b) 50.000X 

4. CONCLUSIONS 
h-BN and t-BN were successfully obtained at the surface of the SiC powders in a N2 gas atmosphere with 
starting material boric acid and urea. XRD, FTIR and SEM were used to characterize the samples. It was 
found that the BN obtained at 1000 °C contains mostly t-BN. When the temperature increased to 1100 °C, it 
was observed that amount of the h-BN structure in the obtained BN was increased. 
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Abstract 
In this study, the planning and application processes and the related problems of use of bicycle 
transportation  as a worldwide accepted its importance in other transportation mode, are examined in the 
case of Bilecik Urban Parks, Turkey. The bicycle plans for cities and the role of bicycle transportation in 
transport plans in Turkey have been examined in the paper; where the parts referring to bicycle transport 
in transportation plans are very limited.  

 In the study, importance of bicycles transport plans in Bilecik researched and planned investments are 
done and various proposals have been made. In urban parks, people use bicycles for a variety of reasons 
some of them recreation and sporting purposes are at the forefront. It was investigated which factors 
affecting the use of bicycle transportation in the Bilecik Urban parks. Bicycle transportation is difficult to 
use because of rough topography makes in the city center. Bicycle transportation has revealed an 
important requirement for between the city center with recreational areas of urban parks. In conclusion  
bicycle transportation, decisions to be taken regarding in the urban transport plan should be paid 
attention to what was set out in the planning. The aim of the research, increasing the use of modern 
transport policy which is part of bicycle transport and identify some suggestions to eliminate of barriers 
to these problems. 

 

Keywords: Bicycle transportation, Bilecik Urban Parks, Bilecik 

1. GİRİŞ 
Endüstri devrimini sonrasında toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olan kent parkları, zaman 
içinde modern kent planlamasının en önemli ayırt edici öğesi olmuşlardır. Ekonomik gelişmeler sonucunda 
artan kent nüfusu ile birlikte kentsel ve kırsal alanların kullanım özellikleri değişmiştir. Kent alanları ile kırsal  
alanlar arasında sınırların azalması, kentlerin yoğun yapılaşmaya devam etmesi sonucunda kent içinde yeşil 
alanların ihtiyaçları artmaktadır. Kent parkları, kentsel yeşil alanların en önemli unsurlarının başında 
gelmektedir.  
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Kent parkları, peyzaj mimarlığı alanının önemli konularından biri olması ile birlikte günümüzde disiplinler 
arası tasarım alanının da etkin bir uygulama alanına dönüşmüştür. Özellikle 21. yy kent kurgusu içerisinde 
kent parkı planlama ve tasarımına yönelik de farklı duruşlardan ve bakış açılarından bahsetmek mümkündür. 
En genel anlamda kent parkları; barındırdığı işlevler ile kentlinin rekreasyonel ihtiyaçlarına cevap veren, 
kentli ve doğa buluşmalarını farklı içerikler üzerinden kurgulayan bir yeşil alan kullanım biçimidir. Kent 
parkları, diğer yeşil sistemlerle birlikte kent yapısının oluşumunda belirleyici bir faktördür. Günümüzde 
disiplinler arası bir tasarım alanı olarak değerlendirebileceğimiz kent parkı tasarımlarında proje yarışmaları 
ile yeni içerikler ve tasarım metotları kullanılması ile 21.yy kent koşullarındaki içerik arayışlarına alternatif 
bir çözüm sunulmaktadır. 

Ülkemizde bisiklet kullanımının ve bisiklet ulaşımı için gerekli altyapı yeterli seviyelerde değildir. Bisiklet 
ulaşımına ait ilk planlama örnekleri 1939 yılında Hermann Jansen’in Mersin’de yaptığı imar planı ile ilişkili 
olarak yine aynı yıl Atatürk Parkı ve Hükümet Meydanı için yaptığı detay planda sürekliliği olan bir bisiklet 
yolunun önerildiği görülmektedir [1]. Bu detaydan yola çıkarak, Jansen’in aynı yıllarda yaptığı Ceyhan 
(1939), İzmit (1938), Adana (1940), Tarsus (1940) ve Gaziantep (1938) imar planlarında doğrudan bir 
bisiklet yolu gösterimi bulunmamakla birlikte, önerilen yeşil alanların detay planlarında bisiklet yolu 
olmasının hedeflendiği değerlendirilmektedir. Günümüzde yerleşik bir bisiklet kullanımının olmayışı, 
bisikletin bir ulaşım aracı olarak görülmemesi ve bu alandaki ciddi alt yapı eksiklikleri gibi nedenlerle kent 
içi bisiklet ulaşım oranları çok düşük seviyelerde gerçekleşmektedir [1]. 

2.ÇALIŞMA ALANI VE YÖNTEM 
Bilecik’te gerek kentle çevresindeki mesire alanları ve yeni yapılan kent parkları arasında yapılan 
yolculuklarda şehir merkezi ile kent parkları arasında arazinin engebeli yapısı ve güvenli bisiklet yollarının 
olmaması nedeniyle bisiklet ulaşımı çok yaygınlaşmamıştır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre 2017 
yılında Bilecik ili nüfüsü 218297 kişidir [2].2017 yılı Tüik verilerine göre Bilecik’te 31097 otomobil olmak 
üzere 64758 motorlu kara taşıtı bulunmaktadır [2]. Kent merkezi ile Üniversite kampüsü, Pelitözü göleti ve 
Karasu Yaşam kent parkları arasında bisiklet ulaşımı planlanması için bisiklet yollarının oluşturulması 
altyapının bisiklet ulaşımına elverişli hale getirilmesi düşünülmektedir. Bilecik merkezinde kentin engebli bir 
arazi yapısında olması nedeniyle bisiklet ulaşımı çok yaygınlaşmamıştır. Şehir merkezinde bisiklet park 
alanları oluşturulması ve yeni nesil elektrikli bisikletlerin kullanılması ile engebeli arazide bisiklet kullanımı 
kolaylaşacağı planlanmaktadır. Şehirde henüz planlaması yapılan ya da uygulanmış bir özel bisiklet yolu 
mevcut değildir. Bu nedenle, bisikletler karma trafik içinde ve güvenli olmayan koşullarda kullanılmaktadır. 
Bilecik’te bisiklet kullanımı ile yapılan anket verileri şu şekilde özetlenmektedir: 

• Bilecik’te gün içinde yapılan tüm yolculukların %3’ü bisikletle yapılmaktadır. 

• Araçlı yolculuklar içinde bisikletin payı % 6 düzeyindedir. 

• Bisiklet yolculuklarının amaçlarına göre dağılımında en büyük payı % 50 oranı ile sportif amaçlı 
yapılmaktadır. 

• Bisiklet yolculuklarının genellikle 15 dakika civarı sürdüğü ve ortalama saatte 15 km hız yapıldığı kabulü 
ile yolculuklar ortalama 3-5 km uzunluğundadır. 

• 10 km ve daha uzun yolculuklarda bisiklet çok fazla tercih edilmemektedir. 

• Bisiklet kullananların yarıdan fazlası (% 54,4) 15-35 yaş grubundadır. 

Bilecik’te bisiklet ulaşımının geliştirilmesi ve sorunlarının çözülmesi için öncelikle yerel yönetimlerin bu 
konuda ulaşım planlaması çalışmaları yapması gerekmektedir. Bilecik Bisiklet Planı ile düzenlenecek 
bisikletlilerin kullandığı yol alt yapısında iki farklı nitelikte gelişme öngörülmektedir. Bazı yollarda 
bisikletler için yol yüzeyinin bir kısmı ayrılabilmekte ya da yeni bağlantılarla bisikletlerin kullanımına 
ayrılmış bir bisiklet yolu ağı oluşturulması düşünülmektedir. Ancak kentin geri kalan tüm yollarında 
bisikletliler şimdi olduğu gibi diğer trafikle aynı yol yüzeyini paylaşmaktadır. Yapılacak bisiklet ulaşım 
planında bir diğer dikkat edilmesi gereken faktörde bisiklet şeritleri ve yolları ayrı ayrı tanımlanma gerekliliği 
bisikletlilerin diğer trafikle birlikte kullanmaya devam edecekleri yol şebekesi için genel iyileştirme önerileri 
belirlenmelidir. Bisiklet Planı’nın alt yapı planlamasındaki temel amaç Bilecik’in tüm yollarının bisiklet 
kullanımına uygun ve güvenli hale getirilmesi, fiziksel özellikleri yeterli olan koridorlarda bisikletler için ayrı 
alt yapı ayrılmasıdır. 

Bu çalışma da Bilecik’te ki Gölpark ve Karasu Vadisi Yaşam Adası kent parklarında bisiklet kullanımı 
açısından incelemeler yapılmıştır. Bu parklara ait görünüşler şekil 1’de verilmiştir. Bu iki parkın bisiklet 
ulaşımı planlaması ile ilgili öneriler sunulmuştur. 
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Şekil 1a: Gölpark[3]                                                Şekil 1b: Karasu Vadisi Yaşam Adası[3] 

 

3. BİLECİK KENTPARKLARINDA BİSİKLET ULAŞIMI İNCELENMESİ 
Çalışma alanlarımız olan Gölpark ve Karasu Yaşam Adası’nın genel özellikleri değerlendirildiğinde; Pelitözü 
göleti; Bilecik şehir merkezine 7 km uzaklıkta, 660 m rakımda bulunmaktadır. 1980’li yıllarda Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sulama amaçlı olarak oluşturulmuştur. 213 hektar alana sahiptir. 
Karasu Yaşam Adası Bilecik merkezine 6,1 km uzaklıkta bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 3 hektar alana 
sahiptir. Bu parklar Bilecik ilinin engebeli yapısının da etkisiyle sınırlı sayıda olan parkların birer örneğidir. 
Özellikle sıcaklığın arttığı bahar ve yaz aylarında halkın sosyalleşebildiği, piknik, gezinti, spor yapabildiği 
oldukça rağbet gören parklardır [3]. 

PELİTÖZÜ GÖLETİ MESİRE ALANI BİSİKLET YOLU ÖNERİSİ  

Bisikletlilere kesintisiz bir koridor sağlamak üzere planlanan bu bisiklet yolunun, şehir merkezi Bahçelievler 
Mahallesi ile Pelitözü göleti arasında en az 3,0-3,5 metre genişliğinde bir bisiklet yolu oluşturulması 
önerilmektedir. Halen bazı teşhir yapılarının, lokanta ve çay bahçelerinin ve park alanlarının yer aldığı 
güzergah, yaya ve bisiklet akımlarına göre düzenlenmemiştir. Gölet etrafında hem yürüyüş hem de bisiklet 
yolu olarak tanzim edilen kısımların ayrılması daha güvenli bir sürüş ortamı oluşturacaktır. Henüz yapımına 
başlanmamıştır. Bisiklet planlamasına ait öneriler Şekil 2’de görülmektedir. 

 
Şekil 2: Gölpark bisiklet yolu önerisi [3]                                                 

KARASU YAŞAM MESİRE ALANI BİSİKLET YOLU ÖNERİSİ  

Bu yol, yaya ve bisikletlerin birlikte kullanacağı bir bisiklet yolu olarak önerilmiştir. Toki toplu konut 
alanından başlayan spor salonu ve yaşam parkı ile hızlı tren garını birbirine bağlayan bir yol olarak 
planlanmaktadır. Toki konutları ile şehir merkezi arasında devlet yoluna paralel bir yol planlanması güvenlik 
açısından önemlidir. Şekil 3’de önerilen bisiklet yolu gösterilmektedir. 
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Şekil 3: Karasu yaşam adası bisiklet yolu önerisi  [3]                                               

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışmada, bisikletin kullanımın kent parklarında yaygınlaşması amacıyla bir çalışma planlanmıştır. 
Bilecik’te bisiklet kullanımı ile ilgili tespitler şu şekilde özetlenmektedir:  

• Bilecik’te geleneksel olarak oluşmuş bir bisiklet kültürü ve alışkanlığı bulunmamaktadır. Küçük yaştan 
itibaren bisiklet kullanmaya başlanılmakta ve ileri yaşlarda bu alışkanlık azalmaktadır. Bunun başlıca 
sebepleri arasında bisiklet ulaşımı için engebeli arazi yapısı ve yolların planlamasının dar olması sayılabilir.  

• Kent merkezindeki çeşitli noktalara yerleştirilecek bisiklet park yerleri sayesinde bisiklet kiralama ve şahsi 
olarak kullanıcıların rahatça bu alanlardan faydalanmaları düşünülmektedir.  

Bilecik’te bisiklet kullanımı ile ilgili ciddi önerilerin yer aldığı bir çalışma planı hazırlanması ve uygulanması 
için yerel yönetimlerin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Hali hazırda yerel yönetimlerin ulaşım planlamasında şu hususlara dikkat etmelidirler:  

• Yerel yönetim bisikleti hala bir ulaşım biçimi olarak değerlendirmemektedir. Yeni planlanacak imar yolları 
uygulanması sırasında bisiklet şeritlerine de bu planlarda yer almalıdırlar.  

• Bisiklet kullanımının geliştirilmesi için bir Bisiklet Planı oluşturulmalı planlama ile ilgili öneriler ve 
projeler buna göre uygulanmalıdır.  

Bisiklet park yerleri, işaretleme ve bisiklet sinyalleri, bisikletlerin toplu taşımla bütünleştirilmesi, yönetim 
yapılanması, işletme ve bakım, eğitim ve bilgilendirme, örgütlenme ve katılım ve özel projeler başlıkları 
altında yer alan öneriler değerlendirilmelidir.  

• Planlamada önerilen bazı yollar sit alanından geçmekte ve bununla ilgili önlemler alınmalı gerekli izinler 
alınmalıdır.  

Sonuç olarak görülmektedir ki, ülkemizde bisiklet kullanımının geleneksel olarak kendine yer bulduğu 
kentlerde bile, planlama çalışmalarının gerçeğe dönüşmesinde henüz istenen düzeylere ulaşılamamıştır. 
Bisiklet kullanımının özendirilmesi için, bisiklet ağının sürekliliği gözetilmeli ve gerek arazi temini, gerekse 
trafik güvenliğinin sağlanmasında gerekli tedbirler alınmalıdır. Bisiklet kullanıcılarının trafik güvenliği ile 
ilgili eğitim düzeyleri artırılmalıdır.  
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Abstract 

In this investigation, a gas tungsten arc welding (GTAW) is used as a high energy density beam to form a surface over 0.15% C carbon steel 
with FeB, FeTi and graphite powders. The microstructure, microhardness and dry-sliding wear behavior of the composite coating were 
investigated using optical micrograph (OM), X-ray diffraction (XRD), scanning electron micrograph (SEM), energy dispersive X-ray analysis 
(EDS) and microhardness tester. A lot of types of carbide and borides were formed. The shape of the graphite present in the FeB-FeTi-C 
composite TIG welding coatings is various from sheet-like to spherical.  

Keywords: FeB; FeTi; Adhesive wear; GTAW; Coating 

 

1. Giriş 
Düşük sertlik ve aşınma direncine sahip malzemelerin yüzeyleri, sert yüzey alaşımlarıyla 

kaplanarak aşınma ve korozyon dirençleri arttırılmaktadır. Farklı altlık malzemesi üzerine uygulanan 
kaplama malzemeleri son zamanlarda otomotiv, petrokimya ve uzay endüstrisinde geniş kullanım 
alanlarına sahiptir [1].  

    TIG kaynak yöntemi en sık kullanılan yüzey kaplama yöntemi olmasına rağmen, literatürde bu 
işlemin sınırlı uygulamasından bahsedilmiştir. Gemicilik ve fabrikalarda uygulanan TIG yöntemi hem 
ucuz hem de uygulaması kolay olan bir işlemdir. Fakat TIG kaynak yöntemiyle çok ince kaplamalar 
elde edilememektedir. Ancak birkaç milimetrelik kaplamalar elde edilmektedir. TIG yöntemi, gemilerin 
ve uçakların hasarlı yüzeylerini tamir etmede kullanılmaktadır [1]. TIG kaynak yöntemi, altlık 
malzemesi üzerine alaşım ve tozu veya uygun kompozisyonlara sahip toz karışımlarının ergitilmesiyle 
elde edilen yüzey modifikasyon işlemidir. Hem modifiye edilen kaplama malzemesinin hem de altlık 
malzemesinin aynı anda ergimesiyle her iki malzeme metalürjik yolla birbirine bağlanır [1]. Kompozit 
kaplamalar, mühendislik malzemelerinin aşınma direncini iyileştirmek için kullanılan bir yöntemdir. 
Sünekliliği olan malzeme matris olarak seçilirken sert ve kırılgan olan malzeme de takviye olarak 
kullanılır. Böylece yüzeyde hem mukavemetli hem de yüksek tokluğa sahip bir yüzey elde edilir [1]. 
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Demir esaslı matriks kompozitler yüksek mekanik dayanımlarının bileşimi nedeniyle geniş bir 

uygulama alanına sahiptirler. Ara yüzey reaksiyonlarından kaçınmak ve ara yüzey uyumluğu 
geliştirmek, yüksek performanslı kompozitleri üretmek için önemli teknikler kullanılmaktadır. Seramik 
partikül takviyeli metal matriks kompozitlerin üretimleri için yeni teknikler kullanılmaktadır [2, 3].  

   Kaplamalarda mikro çatlak oluşum riski ve düşük plastik deformasyon kabiliyeti, başlıca 
problemleri oluşturmaktadır [4,5]. Sünek malzeme yüzeyine saf toz, tel ya da bunların alaşımları 
kullanılarak yapılacak kaplama ile ana matrisin çatlama riskini azaltmak mümkündür [6]. Sert ve 
aşınmaya dirençli bir tabaka elde etmek için uygulanan kaplama yöntemleri olarak borlama, karbürleme, 
karbonitrürleme, nitrürleme [7], pazma esaslı fiziksel buhar depolama (PVD) ve kimyasal buhar 
depolamayla (CVD) birlikte, yarı ergitme yöntemlerinden lazerle [8-9], plazmayla [10-11], toz 
püskürtme [12] ve tungsten asal gaz (TIG veya GTA) yöntemleriyle yapılmaktadır [13,14]. 

AISI 1018 çeliği üzerindeki bor tabakaları GTAW tekniği kullanılarak geliştirilebilir. Ergiyik 
bölgesindeki bor içeriğinin yükselmesi birincil Fe2B boridleri ve az miktarda Ferrit-Fe2B ötektikten 
ibaret olan bir hypo ötektik mikroyapıdan yüksek hypo ötektik mikroyapıya geçişe izin verir [15]. 

Bor takviyeli metal matriks kompozitler (MMC) matriks alaşımlar ile karşılaştırıldığında aşınma 
özellikleri ve mekanik dayanımları belirgin şekilde yükselme gösterirler ve genellikle yumuşak 
matriksten takviye fazına doğru uygulanan yükün dağılımı ve iletimi ile sıkıştırılma ile oluşan basınç ve 
yüksek gerilmelere karşı koyma kabiliyetine sahiptirler. Diğer taraftan metal matriksli kompozitler 
matrikslerle karşılaştırıldığında düşük dövülebilme ve ikinci derece kırılma tokluğu sıkıntılarına sahiptir 
ve partikül takviyeliler genellikle pahalıdır, pahalı üretim işlemlerinden dolayı son üretimin maliyeti de 
yükselmektedir. Yüzey modifikasyon teknolojisi, yüksek dövülebilme ve kırılma tokluğuna sahip pahalı 
olmayan kaba malzemeler ile bir MMC yüzey tabakasının üstün özelliklerini birleştiren alternatif bir 
çözüm olarak gelmektedir. Yakın geçmişte, kompozit tabakaları Fe-B-Cr üçlü faz sistemine uygun CrB 
ve Cr2B partikülleri veya Fe-B ikili faz sitemine uygun Fe2B ve FeB kullanılarak çeliğin yüzeyinde 
oluşturulmuştur [16]. 

Sert yüzey kaplama alaşımlarının gelişme durumu bir taraftan daha verimli Fe-Cr-C veya Fe-C-B 
sistemleri içerirken, diğer taraftan daha pahalı tungsten karbür takviyeli sentetik çok fazlı kompozitler 
bulunmaktadır. Bundan dolayı, bileşiminde bor ve karbon bulunan niyobyum, titanyum ve molibdenli 
karmaşık Fe-esaslı alaşımlar en iyi şekildeki matriks özellikleri ile ve aşınmaya dirençli sert fazların 
farklı çökelmelerine göre aşınma direncinin elde edilmesiyle önemli ilerlemeler sağlanmıştır [17-18]. 
Fe-C-X (X=Cr, Mn, W, Mo, Ni, B vs.) alaşımları, yüksek aşınma direnci sergileyen yüzeyler ile sert 
yüzey kaplama malzemeleri için mükemmel adaylardır. Lazer alaşımlanmış Fe-C-X kaplamanın 
mikroyapısal karakterisazyonu krom konsantrasyonuna bağlı olarak, yerinden çıkmış ferrit matriksdeki 
M7C3 karbürler veya ikizlenmiş östenit iğneler ve tamamen martenzit fazın oluşumu göstermektedir 
[19, 20].  

Bu araştırmada tungsten inert gaz kaynak yöntemi (TIG), AISI1018 çeliğinin yüzeyi FeB, FeTi ve 
grafit tozları kullanılarak kaplanmıştır. Kaplanmış yüzeylerdeki faz dönüşümleri optik mikroskop (OM) 
ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak EDS analizleri alınmış, X ışınları (XRD) ile 
karbürler tespit edilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı; adhesiv aşınma aparatı kullanılarak FeB, FeTi ve grafit tozları ile kaplanmış 
olan yüzeylerin kuru kayma aşınma davranışlarını belirlemek ve aşınma-sürtünme için temel verilere 
dayanılarak sürtünme katsayısı ve kütle kaybını iyileştirmektir.  
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2. Deneysel Çalışma 

FeB, FeTi ve grafit tozlarının karışımları kaplama malzemesi olarak kullanılmıştır. AISI 1018 
düşük karbonlu çelik altlık malzemesi olarak kullanılmış, altlık malzemesiyle FeB, FeTi ve grafitin 
kimyasal analizleri Tablo 1’ de verilmiştir. FeB, FeTi ve grafit tozlarının dört farklı karşım oranı da 
Tablo 2’de verilmiştir. FeB, FeTi ve grafit partikülleri ortalama ölçüleri 50 μm’ den küçüktür. 
Partiküllerin homojen karışımını elde edebilmek için bir mikser ile 1 saat karıştırılmıştır. Elde edilen 
karışım sodyum silikat  (Na2SiO3) ile pasta haline getirilmiştir. Altlık malzemesinin yüzeyine 3 mm 
derinliğinde 16 mm genişliğinde freze tezgâhında kanal açılmış, elde edilen pasta bu kanala doldurulmuş 
ve oda sıcaklığında kurutulmuştur. Deney şartları Tablo 3’de verilmiştir. Ergimeyen elektrot olarak %2 
ThO2 tungsten kullanılmış ve nozul çapı 11 mm’ dir. İşlem parametrelerinin mikroyapıya etkileri 
amaçlanmıştır. İşlem sırasında argon gazı koruyucu gaz olarak kullanılmıştır. Numunelerin metalografik 
inceleme için elde edilen kaplamalar enine dik kesilerek 10x10x10 mm ölçülerinde numuneler 
hazırlanmış ve numunelerin yüzeyleri 100 meshden 1000 meshe kadar aşındırıcı ile parlatılmıştır. Son 
parlatma işleminde 1 μm elmas pasta kullanılmıştır. Parlatma işleminden sonra numune yüzeyleri 100 
ml HCl, 1 gr pikrik asit ve 100 ml etil alkol karışımı ile dağlanmıştır. Dağlanan numunelerin optik 
mikroskop (OM) ve taramalı elektron mikroskopu (SEM) ile fotoğrafları çekilerek EDS analizleri 
alınmıştır. Kaplama yüzeyinde oluşan karbürleri belirleyebilmek amacıyla X-ray (XRD) analizleri 
yapılmıştır. Kaplamaların mikrosertlikleri Lecia Q550 cihazı ile kaplama yüzeyinden başlayarak geçiş 
bölgesine doğru 50 g yük altında ölçülmüştür.  

 
Tablo 1. Takviye malzemelerin kimyasal analizi (%) 

 Al Ti Si %S Fe B C %P 
FeB 0.5  2.5 0.05 Diğ. 18.1 0.5 0.025 
FeTi 4 75 0.5 0.03 Diğ.   0.03 

Grafit       99.9  

 
Tablo 2. Kaplama işlemi için kullanılan malzemelerin karışım oranları (%) 

Numune No FeB (%) FeTi (%) C (%) 
S 1 90 5 5 
S 2 80 10 10 
S 3 70 15 15 
S 4 60 20 20 

Tablo 3. Gaz tungsten kaynak yönteminin işlem parametreleri 
Akım 120-140 A 

Kaynak hızı 10 cm/dak. 
Koruyucu gaz Ar-99.9% 

Koruyucu gaz akış hızı 14 l/dak 
Ergimeyen elektrot W-2%Th 

Elektrot çapı 2.4 mm 
 
3. Materyal ve Metot 
3.1 Mikroyapı İncelemeleri          

Dört farklı karbon içeriğine sahip FeB-FeTi-C esaslı kaplanmış yüzey alanı şekil 1a’da gösterilen 
S1 numunesinin optik mikroyapı ve şekil 1b’ de SEM’ de geçiş bölgesinden alınan mikroyapılar 
görülmektedir. Kaplamaların mikroyapısında sert yüzey, arayüzey, ısı tesiri altındaki bölge (ITAB) ve 
ana metal gibi bölgeler bulunmaktadır. 

 
Kaplama bölgesinde bor, titanyum ve karbon, kullanılarak oranları tablo 2’ de verilmiştir. Altlık 

malzemesinin hemen yakınındaki geçiş bölgesi sorbitik perlit adalı ötektik bir yapıdan oluşan ötektik 
üstü bir mikroyapıda oluşmuştur [17,21]. Kaplama bölgesinde karbür ve borürlerden oluşan bir doku 
mevcuttur. Kaplama bölgesinde dış yüzeyden altlık malzemeye doğru kesit incelendiğinde kare ve 
yuvarlak şekilli TiC ve Ti2B borürünün oranı artmıştır. Mikroyapıda, ötektik matriks içinde kare fiziksel 
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şekilli titanyum borürlerlerin oluştuğu gözlenmiştir. Şekil 1b’ de beş bölgeden alınan EDS analizlerinin 
yerleri görülmektedir. EDS analizlerine göre, birinci ve ikinci bölgede bor ve titanyum geçişi tespit 
edilememiş karbon geçişi ise yoğun olduğu görülmektedir(şekil 1b). Üçüncü bölgeden itibaren düşük 
seviyede titanyum geçişi görülmüş ve beşinci bölgeye kadar azalarak devam etmiştir. Karbon oranı ise 
yüzeye doğru oranı katlanarak artmıştır. Oluşan Fazlar ise  CFe25, Fe5C2, Fe7C3 demir karbürleri ile 
TiC  titanyum karbürü olduğu söylenebilir. EDS analizleri verileri ile XRD sonuçları birlikte 
değerlendirildiğinde EDS analizlerinden varılan sonuçlar teyit edilmiştir. Şekil 1b’ de gösterilen 
bölgelerden alınan EDS analizlerinin sonuçları tablo 4’ de verilmiştir. 
 

            
a)                                                                                          b) 

Şekil 1. S1 numunesinde geçiş bölgesinden alınan mikroyapılar; a) OM, b) SEM 
 

Tablo 4. Şekil. 1b’ de verilen SEM mikroyapıdan alınan S1 numunesinin geçiş bölgesi EDS analiz sonuçları 
   Elementler % 

B C Si Mn Fe Ti Cu 
1.Nokta - 2.13 0.21 0.79 94.97 - 1.80 
2.Nokta - 2.57 0.38 0.69 93.87 - 2.25 
3.Nokta - 3.95 0.48 0.71 91.20 0.51 3.14 
4.Nokta - 4.30 0.37 0.60 92.68 0.32 1.72 
5.Nokta 0.14 5.45 0.27 0.88 91.44 0.18 1.65 

 
 

a)                                                                                                 b) 
Şekil 2. S1 numunesinde kaplamanın orta bölgelerinden alınan mikroyapılar; a) OM, b) SEM 

 
Tablo 5’ te kaplama bölgesinin orta kesimleri incelenmiştir. Yapıda titanyum karbürler ve titanyum 

borürler oluşmuştur. EDS analizleri bor ve karbon elementlerinin tespitinde kesin olarak oranları 
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vermekte yetersiz kalmaktadır. Bu sonuçlar XRD analizleri ile birlikte değerlendirildiğinde yapıda Fe3B, 
Fe3C, B4C, TiB12 sert fazlarını teşekkül ettiği belirlenmiştir. 
 
  

Tablo 5. Şekil. 2b’ de verilen SEM mikroyapıdan alınan S1 numunesinin orta bölgesi EDS analiz sonuçları 
  Elementler % 

B C Si Mn Fe Ti Cu 
1.Nokta - 2.57 0.46 0.68 93.88 0.30 1.71 
2.Nokta 2.10 2.34 0.41 0.64 94.56 0.34 - 
3.Nokta 3.21 5.90 0.50 0.66 85.54 0.53 3.67 
4.Nokta - 4.33 0.53 0.69 91.43 0.39 - 
5.Nokta - 2.91 0.42 0.64 92.80 0.33 2.90 
6.Nokta - 4.56 0.43 0.55 91.62 0.34 2.52 

 

 

Şekil 3. S1 numunesinde kaplamanın orta bölgelerinden alınan mikroyapı;  SEM X10000 

 
 
 

Tablo 6. Şekil. 3’ te verilen SEM’ den alınan S1 numunesinin orta bölgesi EDS analiz sonuçları 
 B C Si Cu Mn Fe Ti 
1.Nokta - 3.80 0.54 4.37 0.73 90.27 0.28 
2.Nokta 0.87 4.42 0.50 3.84 0.80 89.23 0.35 
3.Nokta 6.20 7.70 0.29 3.71 0.73 78.30 0.25 
4.Nokta 0.29 3.98 0.49 4.11 0.80 90.08 0.26 
5.Nokta 0.48 4.03 0.46 3.11 0.89 90.77 0.26 
6.Nokta 2.16 5.10 0.36 2.97 0.76 88.33 0.33 

 
 

S1 numunesinin orta bölgelerinde dairesel bir faz X10000 büyütme SEM fotoğrafı alınarak detaylı 
bir EDS analizine tabi tutulmuştur. SEM fotoğrafı şekil 3’de gösterilmiştir EDS analizleri ise tablo 6’da 
veririlmiştir. Fe7C3, Ti3B4, TiB25, TiB2 ve TiC’lerin varlığı Tablo 6’da gösterilen EDS analizlerinden 
anlaşılmaktadır. 
 

S2 numunesine ait geçiş bölgesi mikroyapı ve SEM fotoğrafları şekil 4’ te verilmiştir. Benzer 
mikroyapı fotoğrafları S1 ve S2 C’ de görülmüştür. Üç farklı mikroyapı bölgesi görülmektedir. Geçiş 
bölgesine yakın ötektik yapı katıdır, fakat kare ve dairesel şekilli TiC’ lerin yoğunluğu kaplamanın 
yüzeyine doğru artmaktadır (Şekil 4a, 4b). SEM ve EDS analizlerinden sert fazların TiC ve Fe5C2 
olduğu düşünülebilir ve S2’ de geçiş bölgesinin yapısı bir ötektik faz karışımı yapısıdır (Şekil. 4). EDS 
analizlerinden altlık malzemeye Ti ve C atomlarının difüze ettiği söylenebilir (Tablo 7). İkinci bölgeden 
alınan mikroyapı fotoğrafları şekil 5 ve EDS analizleri tablo 8’ de verilmiştir. Bu bölgede Fe2B 
boridlerinin kümeleştiği söylenebilir. 
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a)                                                                                                             b) 
Şekil 4. S2 numunesinde kaplamanın geçiş bölgelerinden alınan mikroyapıları a) OM, b) SEM 

 
 

Tablo 7. Şekil 4b’ de verilen mikroyapıdan alınan S2 numunesinin geçiş bölgesi EDS analizleri 
 B C Si Mn Fe Ti W Cu 

1. Nokta - 1.82 0.24 0.81 95.12 0.15 -- 1.82 
2. Nokta - 1.91 0.32 0.80 94.65 0.47 -- 1.80 
3. Nokta - 1.97 0.26 0.53 95.12 7.72 2.40 1.86 

 

 
a)                                                                                   b) 

Şekil 5. S2 numunesinin orta bölgesi SEM mikroyapılar a)orta bölge b) orta bölgeden alınan X10000 
 

Tablo 8. Şekil 5a’ da verilen mikroyapıdan alınan S2 numunesin EDS analizleri 
 B C Si Mn Fe Ti Cu 

1.Nokta 1.95 2.43 0.60 0.68 90.33 2.19 1.81 
2.Nokta 1.14 6.48 0.58 0.67 84.35 5.22 1.56 
3.Nokta 0.50 2.66 0.60 0.71 92.16 1.73 1.65 
4.Nokta 1 5.72 0.54 0.69 84.78 5.28 1.99 
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Tablo 9. Şekil 5b’ de verilen S2 numunesinin mikroyapıdan alınan EDS analizleri 
 B C Si Mn Fe Ti Cu 

1.Nokta - 1.88 0.51 0.72 90.30 1.30 1.69 
2.Nokta - 2.20 0.52 0.66 93.65 1.22 1.75 

 
S3 numunesindeki Fe5C2, B4C, FeB, TiC, sert faz karışımlarının mikroyapı fotoğrafları şekil 6’ da 

verilmiştir. Bu mikroyapı fotoğrafından alınan EDS analiz değerleri tablo 7’ de verilmiştir. Matriks ve 
borid tabalarının ara yüzeyindeki S2 numunesinin mikroyapısı şekil 7a’da gösterilmiştir. Yüksek 
sıcaklıkta tane sınırları boyunca ötektik karışımın sıvı alaşımı erittiği görülebilir. Yüksek sıcaklıktan 
hızlı soğuma sırasında bu erimemiş bölgeler kalmış ve ötektik içerisinde ada oluşmuştur [20]. Diğer 
taraftan kaplamanın orta kısmında tamamen ötektik bir mikroyapı görülmektedir (Şekil.7b). 

 

 
 

a)                                                                            b) 
Şekil 6. S3 numunesinin geçiş bölgesinin mikroyapıları a) OM, b) SEM 

 
S3 numunesinin merkezinden alınan EDS analizleri ve mikroyapı fotoğrafları ötektik yapıyı 

desteklemektedir (Şekil 7a). İlave olarak, 1 noktasından alınan EDS analizli C atomunun altlık 
malzemeye difuze ettiği ancak B ve Ti atomunun difüze etmediği görülmektedir    (Şekil 7b). Bor 
atomlarının yoğunluğu altlık malzemenin kenarından kaplamanın ortasına doğru artmaktadır. Bununla 
birlikte C yoğunluğu yüzeye doğru dengeli bir dağılım göstermekte Ti yoğunluğu kaplama ortasından 
yüzeye doğru artmıştır(Tablo10). 

 
Tablo 10. Şekil 6b’ de verilen S3 numunesin geçiş bölgesinden mikroyapıdan alınan EDS analizleri 

 B C Si Al Mn Fe Ti Cu 
1. Nokta - 4.52 0.43 - 0.09 84.34 1.86 8.10 
2. Nokta 7.17 4.20 0.52 - 0.54 76.21 5.30 0.06 
3. Nokta 7.24 11.43 0.48 - - 56.36 19.46 6.03 
4. Nokta 1.10 8.30 0.25 0.27 0.52 73.77 9.61 5.83 
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a)                                                                                   b) 

Şekil 7. SEM mikroyapı S3; a) orta bölgesi  b) X10000 
 

Tablo 11. Şekil 7a’ da verilen S3 numunesinin mikroyapıdan alınan EDS analizleri 
  Elementler % 

B C Si Al Mn Fe Ti Cu 
1. Nokta 1.16 3.04 0.65 0.30 0.70 86.90 1.29 5.94 
2. Nokta 0.21 2.61 0.66 0.29 0.55 88.21 1.33 6.14 
3. Nokta 21.05 4.03 0.42 - 0.55 53.84 13.51 3.01 

 
Tablo12. Şekil 7b’ de verilen S3 numunesinin mikroyapıdan alınan EDS analizleri 

  Elementler % 
B C Si Al Mn Fe Ti Cu 

1. Nokta 1.20 2.37 0.67 - 0.57 89.08 1.20 4.92 
 2. Nokta 9.24 3.17 0.66 2.29 0.49 79.21 2.21 4.74 
 3. Nokta 1.84 2.56 0.70 0.27 0.60 88.64 1.00 4.40 
 4. Nokta - 2.30 0.67 0.29 0.68 90.96 0.96 4.15 
5. Nokta 3.05 2.42 0.66 - 0.65 87.14 1.35 4.73 

         
Matriks ve borür tabakalarının ara yüzeyindeki S3 numunesinin mikroyapısı şekil 7a’ da 

gösterilmiştir. Yüksek sıcaklıkta tane sınırları boyunca ötektik karışımın sıvı alaşımı erittiği görülebilir. 
Yüksek sıcaklıktan hızlı soğuma sırasında bu erimemiş bölgeler kalmış ve ötektik içerisinde ada 
oluşmuştur [20]. Diğer taraftan kaplamanın orta kısmından alınan SEM fotoğrafında kare şekilli TiC 
görülmektedir (Şekil7b). 
 

 
a)                                                                                                     b) 

2912



Investigation of Adhesive Wear Behavior of  FeB-FeTi-C Coatings Produced by GTAW Method, Mehmet YAZ 

Şekil 8. S4 numunesinin geçiş bölgesinin mikroyapıları a) OM, b) SEM 

Tablo13. Şekil 8b’ de verilen S4 numunesinin mikro yapısından alınan EDS analizleri 
  Elementler % 

B C Si Al Mn Fe Ti O 
1. Nokta 1.80 4.23 0.49 -- 0.66 86.32 0.72 5.79 
 2.Nokta 1.48 7.00 0.50 0.25 0.56 80.69 4.31 5.21 
 3.Nokta 5.10 7.26 0.50 0.22 0.52 73.19 8.02 5.18 
 4.Nokta 4.52 6.55 0.54 0.30 0.41 74.10 6.59 6.31 

         
S4 numunesinin geçiş bölgesinden alınan EDS analizleri ve mikroyapı fotoğrafları ötektik yapıyı 

desteklemektedir (Şekil 8a). İlave olarak, 1 ve 2 noktasından alınan EDS analizi B ve C atomunun altlık 
malzemeye yoğun bir şekilde difuze ettiği Ti’nin ise sınırlı difuze olduğu görülmektedir    (Şekil 8b). 
Yüzeye doğru bor, karbon ve titanyum atomlarının yoğunluğu büyük oranda artmaktadır.(Tablo13). 

 
a)                                                                             b) 

Şekil 9. SEM mikroyapı S4; a) Orta bölgesi  b) X15000 
Tablo14. Şekil 9a’ da verilen S4 numunesinin orta bölgesi mikroyapı fotoğrafından alınan EDS analizleri 

  Elementler % 
B C Si Al Mn Fe Ti O 

1. Nokta 1.70 2.99 0.80 0.45 0.60 92.54 0.91 - 
 2. Nokta 10.64 5.19 0.24 - 0.67 75.67 1.76 5.86 
 3. Nokta 1.50 5.32 0.67 0.37 0.57 78.11 3.14 9.28 
 4. Nokta 0.46 4.24 0.78 0.49 0.60 88.67 4.75 - 

 

S4 numunesinin orta bölgesinden alınan SEM fotoğrafı şekil 9a da EDS analizleri tablo 14 te verilmiştir. 
Diğer taraftan kaplamanın orta kısmından alınan X15000 büyütme SEM fotoğrafında sorbitik bir 
mikroyapı görülmektedir (Şekil 9b). Bu bölgenin EDS analizleri Tablo14’te verilmiştir. B, C ve Ti 
içerikleri dengeli bir dağılım göstermiştir.  XRD grafikleri ile EDS analizleri birlikte 
değerlendirildiğinde TiB12, Ti1.87B50  titanyum borürleri, B13C2, karbor karbürü Fe5C2, C0.09Fe1.91, 

Fe3C,  Fe7C3 demir karbürleri, V8C7,  V4C2.67 vanadyum karbürleri ile  B4C bor karbürü 
görülmüştür. 
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Tablo15. Şekil 9b’ de verilen S4 numunesinin mikroyapıdan alınan EDS analizleri 
  Elementler % 

B C Si Al Mn Fe Ti O 
1. Nokta - 1.79 0.66 0.28 0.58 88.92 0.54 6.82 

 2. Nokta - 2.70 0.74 0.42 0.58 88.05 0.65 6.56 
 3. Nokta 11.25 5.10 0.15 - 0.72 74.18 1.81 6.78 
 4. Nokta 0.46 4.24 0.78 0.49 0.60 88.67 4.75 - 
5. Nokta 8.70 4.86 0.19 - 0.79 78.00 1.83 5.62++  

 

 

3.2 XRD İncelemeleri 

X-ray ışınları sonuçları yüksek bor, titanyum ve karbon içeriğine bağlı olarak çok çeşitli karbür 
tipleri göstermektedir. S1’in XRD sonuçları kaplamanın yapısında, Ti3B4, TiB25, TiB2 Titanyum 
borürleri, CFe2.5, Fe5C2, Fe7C3 ve C0.14 ve Fe1.86    demir karbürleri ile TiC fazlarının olduğunu 
göstermektedir. S2 numunesinin XRD sonuçları Ti3B4, TiB12, TiB55 Titanyum borürleri, TiC,  
karbürü, Fe5C2 ve Fe3C demir karbürleri  B4C ve B13C2 bor karbürleri FeB ve Fe3B borürleri 
görülmüştür. S3 numunesinin analiz sonucunda, TiB4 , Ti3B4 ve TiB55 Titanyum borürleri B13C2  
bor karbürleri, Fe3B borürü veTi fazları tespit edilmiştir. S4 numunesinde CFe2.5 demir karbürü, 
Ti3B4, TiB12, TiB55,  Ti1.87B50 Titanyum borürleri,  B4C ve B13C2 bor karbürleri ile Fe3B fazları 
belirlenmiştir.  

 

 
Şekil 10. S1 numunesinin XRD sonuçları 

 
Şekil 11. S2 numunesinin XRD sonuçları 
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Şekil 12. S3 numunesinin XRD sonuçları 

 

 
Şekil 13. S4 numunesinin XRD sonuçları 

3.1 Mikrosertlik 

3 mm kaplama yüzeyinden 50 g yük altında ve 0.5 mm aralıklarla ölçülen mikrosertlik değerleri 
şekil 14’ de verilmiştir. Kaplamaların sertlik değerleri 300 Hv ile 1300 Hv arasında değişmektedir. 
Yüksek sertlik değeri S3 numunesinin XRD grafiğinden anlaşılacağı üzere içerdiği çok miktarda sert 
karbürlere bağlanmıştır. Kaplamalar sertlik değerleri ile karşılaştırıldığında, geçiş bölgesindeki düşük 
sertlik değeri bor içeriğindeki düşme ile ilişkilendirilebilir. Geçiş bölgesindeki düşük bor ve titanyum 
içeriği nedeniyle kaplama bölgesindeki fazlar ile karşılaştırıldığında daha yumuşak fazlar üretilmiştir. 
Geçiş bölgesindeki bu büyük düşüş borid tabakasının altlık malzemesine iyi difuzyonun olmasının 
avantajı olarak düşünülebilir [15,22]. Altlık malzemesinde ısıdan etkilenen bölgedeki mikrosertlik 
değerleri 270 Hv ila 600 Hv arasında değişmekte ve altlık malzemesine doğru ilerledikçe 250 Hv’ ye 
kadar düşmekte ve nihai olarak altlık malzemesisin orijinal sertlik değerlerine ulaşmaktadır [15]. 

 
 

  
Şekil 14. Mikrosertlik 
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3.4. Aşınma 

Numunelerin aşınma oranları 150 N yük altında ağırlık kaybı olarak araştırılmıştır. Sonuçlar ağırlık 
kaybının 500 metreye kadar yükseldiğini göstermektedir. Artan aşınma yolu ağırlık kaybının düştüğünü 
göstermektedir. En az aşınma miktarı S3 numunesinde görülmüş olup, içermiş olduğu yüksek FeB, FeTi 
ve C ile bu elementlerin oluşturduğu çok sayıda bor, titanyum ve karbona bağlı karbürlerin oluşması 
gösterilebilir. Genel olarak her üç numunede de aşınma miktarı 750 metre yoldan sonra grafit 
tabakalarının oluşumu nedeniyle azalarak yatay bir seyir izlemiştir. 
 

   
 

Şekil 15. Aşınma grafiği 
 
4. Genel Sonuçlar 

Ana metalurjik reaksiyon FeB-FeTi-C karışımı tozların TIG kaynak işlemi sırasında FeB, FeTi ve 
C arasında oluşmuştur. Birçok karbür tipi ve borid türleri oluşmuştur. CFe25, Fe5C2, Fe7C3, Ti3B4, TiB25, 
TiB2,TiC fazları, S2 numunesinde Fe3B, Fe3C, B4C, TiB12, TiB55, FeB, B13C2, S3 numunesinde, TiB4, 
TiB55, Fe3B,B13C2,Ti, S4 numunesinde ise TiB12, B13C2, Ti1.87B50 fazlarının kaplama yüzeyinde 
oluşmuştur.  

 
Deneysel sonuçlara dayanarak, GTAW yöntemi ile elde edilen yüzey kaplamada kullanılan alaşım 

elementlerinin grafit ile birlikte karbon çeliğinin aşınma direncini iyileştirebileceği sonucuna varılabilir 
[23]. Karbon oranının %5’ ten %20’ ye kadar artarak ilavesi grafit tabakalarının oluşumuna neden 
olduğu için aşınma miktarı gittikçe azalmıştır. Bu araştırmada kullanılan aşınma testi sonucunda, en az 
aşınma miktarı S3 numunesinde görülmüş olup, yüksek oranda FeB, FeTi ve C ile bu elementlerin 
oluşturduğu çok sayıda bor, titanyum ve karbona bağlı karbürlerin oluşumu gösterilebilir.  
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Comparison of TIG and MIG Welded 5083 Aluminium Alloy 
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Abstract 
5083 is a very popular aluminium alloy in welded constructions because of having comparatively high 
strength with good corrosion resistance than the other series. In this study, 6 mm thick 5083−H321 
plates, which were used especially in ship building industries, were welded by metal inert gas (MIG) and 
tungsten inert gas (TIG) welding techniques. The effect of welding process on mechanical and 
microstructural properties of welded joints was investigated. The amount of distortion of the welded 
plates was compared. Tensile test was used to examine the mechanical properties such as tensile, yield 
strength and ductility of weldments. Micro Vickers hardness tests were carried out at the cross section of 
weldments normal to the welding direction. As a result, MIG welded joints provide favorable welding 
efficiency with high ductility and high welding speed. 

Keywords: 5083, aluminium alloys, MIG, TIG, welding, mechanical properties. 

1. INTRODUCTION 
The 5xxx series alloys were developed in the 1930s as a sheet material with higher strength, weldability, good 
formability and higher levels of corrosion resistance [1]. This series is non-heat treatable alloy so strength is 
developed by strain-hardening, usually by cold-working during fabrication, in association with dispersion-
hardening (Al-Mn) and/or solid solution hardening (Al-Mg) or both (Al-Mn-Mg). Al-Mg alloys having high 
corrosion resistance makes them suitable for the hulls of small boats and for the super-structures of ocean-
going vessels. These alloys are also widely used for ballistic armor plate in light weight military vehicles and 
structural plate in transportation [1,2]. The main physical and chemical characteristics of these alloys such as 
having oxide film on the surface, high thermal expansion coefficient and high thermal conductivity 
coefficient cause difficulties in welding [1-4].  

After welding, the loss of strength is due to annealing of the zone adjacent to the weld and can only be offset 
by selecting a weldable alloy such as 5083 (Al−4.5Mg−0.7Mn−0.15Cr) which has comparatively high 
strength in the annealed condition. This characteristic increases the popularity of 5083 [1−6]. In this study, 
5083−H321 plates were joined by using TIG and MIG welding which are easy applicable, economic and 
widely used technologies in industry. The effects of applied welding technique on the mechanical properties 
of 5083−H321 plates are investigated. 

2. MATERIALS AND METHODS 
5083−H321 aluminium alloy plates of 6 mm thickness were used in this study. 6 × 3 m plate was cut into     
150 × 300 mm coupons according to ISO 15614−2. 300 mm long edges prepared to I-groove square butt joint 
according to ISO 9692−1 for TIG and MIG welding. The gap between the coupons was approximately 3 mm 

                                                   
* Corresponding author. Tel.: +90-344-300 1689  fax: +90-344-300 1659. 
E-mail address: bozcelik@ksu.edu.tr  (B. Ozcelik).  

2919



8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey 

 

and double-sided joint design was applied. Welding surfaces was prepared by mechanical abrasion using 
stainless steel wire brushes to remove oxide film before welding. ER 5183 with 1.2 mm diameter was used as 
a filler metal. The used welding parameters were 20−22V voltage, 150−180 A welding current, pure argon as 
shield gas (flow rate 12 l/min). 

Visual examination was performed in accordance with AWS B1.11M in order to detect possible surface 
errors after welding. Angular displacements in butt joints namely distortion was measured. The mechanical 
properties of base metal plates and the weld metals were determined by using transverse tensile testing. The 
welded plates were cut accordingly standard dimensions (ASTM E8/E8M – 15a) by using laser cutting 
machine. The dimensions of tensile test specimen are given in Fig.1. 

 
Fig.1. Tensile test specimen 

At least five specimens used each of welding technique in the tensile tests which were carried out using 
Siomm Universal Testing Machine at room temperature. The testing machine was set to crosshead speed 
equal to 1.5 mm/ min.  

Micro hardness tests were carried out at the cross section of welded plates normal to the welding direction 
with a load of 200 g and duration of 15 sec using TMTeck MicroVickers Hardness Tester. The cross-sections 
of these joints were grinded and polished before hardness measurements. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
As a result of visual examination, there were no discontinuities such as porosity, surface cracks and 
incomplete joint penetration, detected on weld and base-metal.  

Angular displacements were measured after welding to compare the distortions of the welded joints. 
Distortions in both TIG and MIG welded plates were acceptable limits. The distortion in TIG welded plates 
was higher than MIG welded ones, 12.8 mm and 9.7 mm, respectively. 

TIG welding process uses long welding rods and slowly feed them into the weld puddle. However, MIG 
welding uses a continuously feeding electrode and is a very fast way of putting down welds [7,8] so the 
heated zone is more narrow and also distortion will be lower.  

Microhardness measurements were done 1 mm depth of cross-section from the both surface sides (first and 
second passes). Fig.2 shows the hardness results as a function of lateral distance from the weld line for each 
weld.  
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Fig.2. Hardness distributions of TIG and MIG welded joints 

Hardness distributions showed characteristic feature for welded joints [3,4,8]. In TIG welded joints (TIG-1 
and TIG-2), hardness drops were slightly close to the base metal.  The microhardness values changes between 
78 and 87 HV200. As expected, the minimum hardness values were detected in the weld zone.  

In MIG welded joints (MIG-1 and MIG-2), the microhardness values changes between 80 and 97 HV200 and 
the minimum hardness values were in the weld zone, similarly TIG welded joints. While hardness drops were 
around 10 % in TIG welding, hardness drops were around 18 % in MIG welding.  

Mechanical properties obtained from tensile test are given in Table 1. For base metal (5083-H321), TIG and 
MIG welded joints. 

Table 1. Tensile test results of base metal and TIG and MIG welded joints. 
 

  Yield Strength 
[MPa]  

Tensile Strength 
[MPa] % Elongation  

5083−H321 224 326 16 

TIG 159 192 4.1 

MIG 213 313 11.5 

 
Average yield and tensile strength of the TIG welded joints was 159 MPa and 192 MPa, respectively. 
Average yield and tensile strength of the MIG welded joints was 213 MPa and 313 MPa, respectively. 
Welding efficiency (the ratio of average tensile strength of welded joints to base metals) of MIG joints was 
96 % while TIG ones was 59 %. 5083-H321 is a non-heat treatable, cold worked hardened Al alloy [1,2].  

Heat increment during welding process caused the decay of mechanical properties of joints because the 
strength mechanism of the alloy is strain hardening. This was confirmed with the hardness measurements of 
the welding joints, as seen in Fig.2. In tensile test, MIG and TIG welded specimens were broken from the 
weld zones because weld zones were the weakest places in the joints and hardness distributions of joints 
verified this theory.  

4. CONCLUSIONS 
6 mm thick plates of 5083-H321 were welded with TIG and MIG welding technique. Distortion in TIG 
welding is much more than MIG welding. Tensile and MicroVickers hardness tests were used to evaluate the 
mechanical properties of double- sided welded joints. The efficiency of MIG joints were 96 % which was 
favourable for welding procedures. There was no big change in ductility in MIG joints when compare with 
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base metal. Failure locations of tensile specimens were detected in weld metal zones and hardness values 
confirmed the weld zone with minimum hardness. 
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Abstract 

Magnesium is a structural metallic material with desired properties such as high specific strength, high damping capacity, 
and low density. Due to these properties, it has a high potential for use in automotive and aerospace applications. However, 
pure magnesium cannot show sufficient strength at both room temperature (RT) and high temperatures. Although recently 
developed magnesium alloys and magnesium matrix composites (MMC) exhibit sufficient RT and high temperature 
strength, the cost of alloying elements and reinforcing materials limits the use of magnesium-based materials. 

In this study, pumice mine, which is very cheap and can be found in nature easily, has been used as the reinforcement 
material.The pumice is a very light mine with volcanic silicate based porous and glassy structure. Powder metallurgy was 
chosen as the production method and samples were produced via hot pressing. The pumice reinforcement contents of the 
composites were 3, 6, 9, 12% by volume and the sintering time and temperature were determined to be 1 hour, and 550 °C 
respectively.For each of the composites Micro Vickers hardness measurements were taken separately from both the matrix 
and the reinforcement regions.Three measurements were taken from each region and averages were calculated. According 
to these measurement results, it was found that the Micro Vickers hardness values of the reinforcement phase increased 
with the increasing reinforcement content, whereas in the matrix regions a remarkable change was not observed in the 
composites containing 3%, 6%, 9% pumice, but a large increase was observed in the composite with 12% pumice. The 
density and the porosity of the composites were also determined using the Archimedes’ principle and compared with the 
theoretical calculations. 

Keywords: Magnesium matrix composites, Pumice, Micro Hardness, Porosity, Density. 

1.GİRİŞ 

1.738 g/cm3’lük yoğunluğu ile demir (7.87 g/cm3) ve alüminyuma göre (2.70 g/cm3) sırasıyla yaklaşık %78 
ve %35 daha hafif olan magnezyum (Mg) bu özelliği ile endüstride kullanılan yapısal metalik malzemeler 
arasında en hafif olanıdır. Ayrıca Mg endüstride demir ve alüminyumdan sonra en çok kullanılan yapısal 
metalik malzemedir.Mg ve Mg alaşımları yüksek özgül dayanıma ve yüksek sönümleme kapasitesine 
sahiptirler. Korozyon dirençleri basit önlemlerle (yüksek saflık ya da alaşım elementleri ilavesi) istenilen 
seviyelere getirilebilir. Kolay ulaşılabilir ve geri dönüştürülebilir olması da Mg ve alaşımlarının başka bir 
avantajıdır. Bütün bu pozitif özellikleri nedeniyle Mg ve alaşımları otomobil ve havacılık dışında da pek çok 
uygulama alanı bulmuştur. Nükleer uygulamalar, savunma sanayi, uzay, metalurjik prosesler (çeliğin 
korozyondan korunması, çelik üretiminde desülfürüzasyon, alaşım elementi, indirgeyici vb.), kamera, cep 
telefonu ve taşınabilir bilgisayar kasalarının imalatı, çeşitli ev eşyalarının imalatı ve biyomalzeme 
uygulamaları Mg ve Mg alaşımlarının akla ilk gelen uygulama alanlarıdır [1-3].Mg ve alaşımlarının mevcut 
pek çok kullanım alanı olsa da düşük yoğunlukları ve yüksek özgül dayanımları nedeniyle esas talep otomotiv 
endüstrisinden gelmektedir. 

Mg ve alaşımlarının yük taşımayan otomotiv parçaları için mekanik özellikleri yeterli iken, güç aktarma 
organları gibi çalışma şartlarında yüksek sıcaklık (150-200°C) ve gerilimlere (50-70 MPa) maruz kalan 
parçaların imalatında kullanımları gerek oda sıcaklığı gerekse yüksek sıcaklıkta gösterdikleri yetersiz 
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mekanik özellikler nedeniyle uygun değildir [4]. Bu nedenle Mg ve alaşımlarının mekanik özelliklerinin 
arttırılmasına yönelik çalışmalar kaçınılmaz hale gelmiştir. Daha önce geliştirilmiş bazı Mg alaşımları yeterli 
mekanik özellikleri göstermiş olsalar da oldukça pahalı olan nadir toprak elementleri, gümüş, stronsiyum, 
skandiyum gibi birtakım elementler içerdikleri için ekonomiklikten uzak olmaktadır. Yeni malzeme 
arayışında ekonomiklik olmazsa olmaz gerekliliklerden olduğu için ucuza mal edilebilen takviye malzemeleri 
üzerinde araştırmalar yapılmış olup daha önce metal matris içerisinde takviye malzemesi olarak hiç 
kullanılmamış olan ve bünyesinde oldukça yüksek oranda SiO2 ve Al2O3 içeren pomza madeni dikkat 
çekmiştir.  
Toz metalürjisi yöntemi ile numunelerimizi üretmek için kullandığımız presleme ve sinterleme işleminin aynı 
anda uygulandığı sıcak pres uygulaması önemli üretim tekniklerinden biridir. Sıcak pres metodunu geleneksel 
toz metalürjisi yönteminden ayıran yönü basınç ve sıcaklığın eş zamanlı uygulanmasıdır. Bu metot sinterleme 
yeteneği düşük olan malzeme üretimi için uygun bir yöntemdir. Bunun yanında sıvı fazda üretilmeye elverişli 
olmayan malzemelerin elde edilmesi için kullanılan bir metottur. Bu yöntem atmosfer kontrollü ya da açık 
atmosfer ortamında yüksek sıcaklığa dayanıklı sıcak iş çeliği ya da grafit kalıplar yardımı ile yapılmaktadır. 
Geleneksel toz metalurjisi yöntemine göre sıcak pres yönteminin bazı avantajları aşağıdaki gibidir [5]. 
 

 Sinterleme ve pres işlemi eşzamanlı olarak gerçekleştirilir dolayısıyla bir adımlı bir üretim prosesi 
söz konusudur. 

 Bu yöntem ile elde edilen malzemenin teorik yoğunluğa ulaşması daha kolaydır. 
 Kıvılcımlı plazma sinterleme, sabit basınçta yüksek sıcaklıkta presleme metotlarına göre bu 

metodun maliyeti daha düşüktür. 

Volkanik faliyetler sonucu meydana gelen pomza çok sayıda miko ve makro boyutta birbirinden bağımsız 
gözenek içeren bir kayaç türüdür. Hafif bir maden olan pomza mohs skalasına göre 5-6 aralığında sertliğe 
sahiptir [6].Pomza oluşum şekline göre asidik ve bazik olmak üzere iki çeşittir, asidik ve bazik pomzanın 
yaklaşık olarak tespit edilmiş içerikleri Tablo 1 de sunuluştur [7]. Pomzayı metal matrisli kompozit üretimi 
için değerli kılan yönü bünyesinde oldukça fazla SiO2 ve Al2O3 içermesidir. Yapılan literatür taramalarına 
göre içerisinde yoğun miktarda SiO2 ve Al2O3 içeren pirinç kabuğu, cam kırıkları, uçucu kül [8-10] gibi 
malzemelerin metal matrisli kompozit üretiminde başarılı olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda pomza 
kullanılarak yaptığımız bu çalışma ilk olma özelliği taşımaktadır. Pomza genel olarak İnşaat, kimya, tekstil, 
tarım sektörleri başta olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. MMK üretiminde kullanılmaya başlanması 
ile ülkemizde de hatırı sayılır miktarda bulunan pomza ayrıca değer kazanacaktır. Kimyasal ve fiziksel 
etkilere dirençli olan bu maden 1343°C ergime noktasına sahip olup 760°C’nin altındaki sıcaklıklarda 
herhangi bir hacim değişikliği göstermezken sadece dış yüzeylerdeki liflerde bir buruşma gözlemlenmektedir. 
Ancak deneysel çalışma sıcaklığımızın da içerisinde bulunduğu 550-650 °C sıcaklık aralığında pomzada 
herhangi bir yapısal bozunma veya parçalanma söz konusu değildir [11]. 

 

 

 

Tablo 1. Asidik ve bazik pomzanın kimyasal bileşimi [7]. 

Kimyasal bileşim Asidik Pomza Bazik pomza 

SiO2 70 45 

Al2O3 14 21 

Fe2O3 2,5 7 

CaO 0,9 11 

MgO 0,6 7 

Na2O+K2O 9 8 

Ateş Kaybı 3 1 
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Dünya üzerindeki pomza rezervlerinin 18 milyar ton civarlarında olduğu tahmin edilmektedir [12]. Dünya 
üzerindeki pomza rezervleri hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte tahmini dünya pomza rezervi Maden 
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalarına göre Türkiye’de yaklaşık 2.6 milyar m3 
pomza rezervinin olduğu ve bu değerin dünyada bulunan toplam rezervin yaklaşık 1/7 si olduğu belirtilmiştir. 
Ayrıca Türkiye’deki rezervlerinin çoğunun ülkenin Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde olduğu saptanmıştır. 
Türkiye’de bulunan pomza rezervinin dağılımı Şekil 1’de verilmiştir [13]. 

Bu çalışmada, hacimce % 3, 6, 9, 12 oranında pomza takviyeli MMK’lar toz metalürjisi yöntemi ile 
üretilmiştir. Bunun yanında takviye malzemesi içermeyen saf Mg da, kompozit numunelerle kıyaslama amacı 
ile üretilmiştir. Elde edilen saf Mg ve kompozit numunelerin mikro Vikers sertlik değerleri matris ve takviye 
bölgelerinden ölçülmüş ve bunun üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca numunelerin yoğunlukları 
ölçülmüş teorik değerleri hesaplanmış ve gözeneklilik oranları belirlenmiştir. 

 

Şekil 1. Türkiye’de bulunan pomza rezervinin dağılımı [13]. 

2.DENEYSEL ÇALIŞMA 

Bu çalışmada numune üretimleri için iki çeşit tozdan yararlanılmıştır. Matris malzemesi olarak Tangshan 
Weihao Magnesium Powder firmasından temin edilen %99.9 saflığa sahip ortalama 40μm çapında küresel 
Mg tozları kullanılmıştır. Takviye malzemesi olarak pomza madeni kullanılmış olup pomzalar maden 
sahasından toplanıp kompozit üretimi için ayrıştırma, yüzdürme, öğütme ve boyutlarına göre ayrıştırılması 
amacıyla eleme işlemlerinden geçmiştir. 

Yapılan ön deneylerden sonra numune üretimi için sinterleme süresi 1 saat, sinterleme sıcaklığı 550°C 
üretilecek numunelerin pomza takviye oranları da hacimce % 0, 3, 6, 9, 12 olarak belirlenmiştir. Isıtma hızı 
10°C/dk olup sinterleme sıcaklığına 55 dk da ulaşılmış ve bu sıcaklıkta uygulanan basınç altında 1 saat 
sinterleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Numune üretim basamakları kabaca Şekil 2’de sunulmuştur. Grafit 
kalıplar içerisindeki tozlara ısıtma işleminin başlamasından sinterlemenin sonuna kadar 50 MPa basınç 
uygulanmıştır.  

Üretimi yapılmış numunelerin matris ve takviye fazı bölgelerinden mikro sertlik ölçümleri yapılmıştır. Sertlik 
ölçümlerinde matris fazı tane içi için 10 sn süre il 10 gr yük, takviye bölgeleri sertlikleri için 10 sn süre ile 
200 gr yük uygulanmıştır. Ayrıca elde edilen numunelerin yoğunlukları Arşimet prensibine dayalı çalışan 
Precisa 321 marka cihaz ile ölçülmüş ve teorik olarak hesaplanan yoğunluklar ile birlikte değerlendirilip 
porozite tespiti yapılmıştır. 
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Şekil 2. Numune üretim basamakları. 

3.SONUÇ VE TARTIŞMA 

3.1. Sertlik Analizi Bulguları  

Mg/Pomza kompozitlerinden alınan sertlik ölçüm sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Ölçüm yapılan 
bölgelerden alınmış a) matris içerisi b) taneler arası c, d) takviye fazından alınmış görüntüler Şekil 3’te 
sunulmuştur. Ayrıca elde edilen sonuçların daha açık görülebilmesi için hazırlanmış grafik Şekil 4’te 
verilmiştir. Bu sonuçlar dikkatli incelendiğinde elde edilen kompozitler için hem matris içerisinden alınan 
sertlik sonuçlarının hem de takviye fazı bölgelerinden alınan sertlik değerlerinin saf Mg’a göre yüksek olduğu 
tespit edilmiştirMatristen alınan sertlik ölçümleri incelendiğinde takviye oranı artmasıyla mikro sertlik 
değerinde ki artışın %3, %6 ve %9 oranındaki kompozitler arasında belirgin bir farkın olmadığı ancak bu 
kompozitlerin matristen alınan sertlik değerlerinin %0 a göre artmış olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca %12 
oranında takviye içeren kompozit numuneye ait matris bölgesinden alınan sertlik ölçümünde dikkate değer bir 
artış gözlemlenmiştir. Takviye fazlarından alınan sertlik ölçümleri artan takviye oranıyla paralel bir şekilde 
artmıştır. Bu durumun takviye oranı arttıkça matris ile takviye fazı arasında meydana gelme ihtimali yüksek 
olan Mg2Si ve MgO oranındaki artıştan kaynaklandığı dolayısıyla görünen yüzey altında var olan bu takviye 
fazlarının sertliği arttırdığı tahmin edilmektedir. 
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Şekil 3. Mikro Vikers sertlik ölçümleri yapılırken a) matris tane içinden b) ara yüzeyden c, d) takviye fazından elde edilen 

görüntüler. 

 

Şekil 4. Mg/Pomza kompozitlerine ait matris ve takviye bölgelerinden okunan sertlik değerleri. 
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Tablo 2. Mg/Pomza kompozitlerinin Mikro Vikers sertlik değerleri. 

Mikro Vikers 1. Ölçüm 1. Ölçüm 3. Ölçüm Ortalama 
%

 0
 

M
g/

Po
m

za
 

Tane İçerisinden 
Okunan Sertlik 38,53 38,23 37,61 38,12 

Ara Yüzeyden 
Okunan Sertlik 37,36 33,98 34,79 35,38 

%
 3

 
M

g/
Po

m
za

 

Tane İçerisinden 
Okunan Sertlik 42,81 45,67 51,24 46,57 

Takviye Bölgesinden 
Okunan sertlik 73,47 60,24 58,81 64,17 

%
 6

 
M

g/
Po

m
za

 

Tane İçerisinden 
Okunan Sertlik 45,81 43,54 44,37 44,57 

Takviye Bölgesinden 
Okunan sertlik 98,64 94,4 95,71 96,25 

%
 9

 
M

g/
Po

m
za

 

Tane İçerisinden 
Okunan Sertlik 63,58 38,42 42,31 48,10 

Takviye Bölgesinden 
Okunan sertlik 133,12 92,16 87,64 104,31 

%
 1

2 
M

g/
Po

m
za

 

Tane İçerisinden 
Okunan Sertlik 81,17 76,43 78,11 78,57 

Takviye Bölgesinden 
Okunan sertlik 144,81 163,42 157,16 155,13 

3.2.Yoğunluk Ölçüm Bulguları 

Yoğunluk ölçümleri her bir numune için dörder defa tekrarlanmış olup ortalama değerleri hesaplanmıştır. 
Üretimi tamamlanmış kompozit numunelere ait yoğunluk ölçüm sonuçları Tablo 3 ve Şekil 5’te verilmiştir. 
Sonuçlar incelendiğinde bir saat sinterleme ile üretilen kompozitlerin teorik yoğunluğa neredeyse ulaştıkları 
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sonucuna varılmıştır. Beklenildiği üzere takviye oranı arttıkça kompozitlerin yoğunluk değerlerinde bir artış 
gözlemlenmiştir. Ayrıca kompozit numunelerin teorik yoğunluk değerleri [(V1*d1)+(V2*d2)]/100 eşitliği baz 
alınarak hesaplanmıştır (Tablo 3). Burada V1 ve d1 sırasıyla pomzaya ait hacim oranı ve pomza yoğunluğu 
(2,4gr/cm3), V2 ve d2 sırasıyla magnezyumun hacim oranı ve yoğunluğunu (1,738gr/cm3)  temsil etmektedir. 
Bu sonuçlara göre numunelerde oldukça düşük oranlarda porozite tespit edilmiştir. 

 

Tablo 3. Mg/Pomza kompozit numunelerinin yoğunluk değerleri. 

Kompozit Numuneler Yoğunluk 
 gr/cm3 

Teorik Yoğunluk  
gr/cm3 

Porozite (%) 

% 0 Mg/Pomza 1,715±0,003 1,738 1,32 

% 3 Mg/Pomza 1,728±0,006 1,758 1,71 

% 6 Mg/Pomza 1,771±0,003 1,778 0,39 

% 9 Mg/Pomza 1,813±0,006 1,798 - 

% 12 Mg/Pomza 1,822±0,001 1,817 - 

 

Şekil 5. Mg/Pomza kompozit numunelerinin yoğunluk değerleri. 

Bu çalışmada sıcak presleme yöntemi kullanılarak pomza takviyeli Mg matrisli in sitü formdaki kompozitler 
üretilmiştir. Çalışmayı özgün kılan bölüm pomza bünyesinde yüksek oranlarda bulunan SiO2 ve Al2O3’ten 
yararlanarak sertlik değerleri arttırılmış kompozitler elde edilmesidir. Toz halindeki matris ve takviye 
malzemelerinin sıcak pres yardımı ile ürüne dönüştürüldüğü bu çalışmamızdan elde edilen sonuçlar aşağıdaki 
gibidir. 

• Yapılan ön deneyler sonucu 1 saat sinterleme süresi ile üretilen kompozitlerin yoğunlukları 
ölçülmüş ve yapılan hesaplamalar ile tam yoğunluğa neredeyse ulaştıkları tespit edilmiştir. 

• Yapılan Mikro Vickers sertlik ölçümleri sonucu elde edilen verilere göre matris ve takviye 
fazındaki sertlik değerlerinin artan takviye oranıyla birlikte arttığı görülmüştür. 

• Yapılan yoğunluk ölçümleri incelendiğinde, beklenildiği üzere takviye oranı arttıkça kompozitlerin 
yoğunluk değerlerinde bir artış gözlemlenmiştir. Ayrıca kompozit numunelerin teorik yoğunluk 
değerleri hesaplanmış ve düşük oranlarda (%1,8’den daha az) gözenek tespit edilmiştir. 

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

% 0
Mg/Pomza

% 3
Mg/Pomza

% 6
Mg/Pomza

% 9
Mg/Pomza

% 12
Mg/Pomza

Ortalama Yoğunluk gr/cm3
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• Pomza ve pomza benzeri malzemeler kullanılarak hibrit kompozit üretiminin mümkün olabileceği 
düşünülmektedir. 

• Yapılan literatür taraması sonucu son yıllarda pomzaya yakın içeriğe sahip olan pirinç kabuğu, 
uçucu kül ve cam kırıkları gibi malzemelerin kullanıldığı tespit edilmiş olup bu tür malzemelere 
yönelerek kompozit malzemelerde maliyeti düşürme açısından oldukça yararlı olabileceği 
düşünülmektedir. 

KAYNAK 

[1] Friedrich, H., Schumann, S., Research for a “new age of magnesium” in the automotive industry,Journal of Materials 
Processing Technology 117; 276-281, 2001. 

[2] Mordike, B. L., Ebert, T., Magnesium properties-applications-potential,Materials Science and Engineering A 302; 37-
45, 2001. 

[3] Froes, F. H., Eliezer, D., Aghion, E., Magnesium technology. Berlin Heidelberg Springer-Verlag, 603- 620, 2006. 

[4] Pekguleryuz, M. O., Kaya, A., Creep resistant magnesium alloys for powertrain applications. Adv. Eng. Mater.,5; 866-
878, 2003. 

[5] Nas, E., Gökkaya, H., Sur, G., Sıcak presleme yöntemi kullanılarak kompozit malzemelerin üretilebilirliği üzerine bir 
değerlendirme,Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 3 (2); 56-65, 2013. 

[6] Yazıcıoğlu, S., Arıcı, E., Gönen, T., Pomza taşının kullanım alanları ve ekonomiye etkisi,Fırat   Üniversitesi DAUM 
Dergisi 1; 118-123, 2003. 

[7] Gündüz L., Sarıışık A., Tozaçan, B., Davraz, M., Uğur İ. ve Çankıran, O., Pomza Teknolojisi. İnşaat Sektöründe 
Pomza. 4-7 Temmuz, Isparta,1998. 

[8] Umeda, J., Kondoh, K., Kawakami, M., Imai, H., Powder metallurgy magnesium composite with magnesium silicide in 
using rice  husk silica particles,Powder Technology189 (3); 399–403, 2009. 

[9] Kondoh, K., Luangvaranunt, T., New process to fabricate magnesium composites using SiO2 glass scarps,Materials 
Transactions 44 (12); 2468-2474, 2003. 

[10] Huang, Z., Yu, S., Microstructure characterization on the formation of in situ Mg2Si and MgO reinforcements in 
AZ91D / Flyash composites,Materials and Design 32; 4714–4719, 2011. 

[11] Tuncer, G., Özkan, Ş. G., Pomza madenciliğine genel bir bakış, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Mühendislik Bilimleri Dergis, 7(2); 269-276, 2001. 

[12] Bolen, W. P., Pumice and Pumicite, U.S. Geological Survey,Minerals Yearbook, 1-60. Virginia, USA. 2000. 

[13] Köse, H. Pomza ve yapı malzemesi olarak kullanım olanakları, 2. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu,İzmir, 16-
17Ekim, 97-105, 1997. 

2930



 

 

ANSYS Workbench Modelling of AISI 1045 Steel Alloy in The 

Turning Operation  
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Abstract 
Steel alloys are chosen as a subject of a turning operation in this study. The numerical analyses have 
been performed in ANSYS Workbench according to studies does. The turning of steel alloy bar with 
cutting tool has simulated. The rotational speed and depth of cut at the constant feedrate were used the 
machining parameters. Hence, the temperature distribution and deformation have been evaluated. Both 
of the temperature distribution and deformation are increased with increasing of rotational speed have 
concluded from the present study. On the other hand, the increasing of the depth of cut has been 
increased the temperature and deformation. 

As a result, it can be evaluated that the minimum cutting speed, minimum depth of cut conditions were 
found the best choice for the minimum temperature and of steel alloy. 

Keywords: Steel alloy, ANSYS Workbench, orthogonal cutting. 

1. GİRİŞ 

Talaslı imalat sektörünün en önemli ve vazgeçilmez unsuru şüphesiz kesici takımlardır. İmalat sektörünün her 
alanında kullanılan kesici takımlar, özellikle işleme maliyetini ve üretim hızını doğrudan etkilemektedir. 
Talaşlı imalattaki gelişmeler; kesme ve ilerleme hızlarının gün geçtikçe artması, üretimde değişik 
malzemelerin kullanılması ve takım tezgâhlarının gelişimi, kesici takımların da gelişimini sağlamıştır. 
Günümüzde HSS takımların kesme özellikleri önemli derecede iyileştirilmiştir. Alaşım elementlerinin 
mükemmel kombinasyonları ve ısıl işlemler bu malzemeye mükemmel sertlik ve iyi tokluğun yanında aşınma 
direnci özellikleri de kazandırmıştır. Teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak kaplamalı ve toz metalürjisi 
ile üretilmiş HSS takımlar günümüzde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır [1].Kesici takımların 
performanslarının değerlendirilmesinde işlenebilirlik oldukça önemli bir yer tutmaktadır. İşlenebilirlik 
parametreleri içerisinde işlenen yüzeyin kalitesi, kesme esnasında meydana gelen sıcaklık, takım aşınması ve 
talaş tipi sayılabilir. Talaş oluşum mekanizması aslında oldukça karmaşık ve bir o kadar da farklı bilim 
dallarını (termodinamik, plastisite, ısı transferi) bir araya getiren bir konudur. Bu nedenle kesme esnasında 
ortaya çıkan her parametrenin deneysel olarak ölçebilmesi bazen mümkün olmamaktadır. Özellikle sonlu 
elemanlar metodu kesme esnasındaki bazı verileri (Şekil değiştirme hızı, takım gerilmeleri, takım-talaş temas 
boyu ve takımdaki sıcaklık dağılımını) tahmin etmede oldukça yaygın olarak kullanılan bir nümerik 
çözümleme yöntemidir. Fakat sonlu elemanlar çözümlerinden daha gerçekçi ve deneysel verilere yakın 
sonuçlar almak, kullanılan malzeme modeline ve sürtünme şartlarının gerçek kesme koşullarındaki sürtünme 
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koşullarına yakın olmasına bağlıdır [2]. Bu konuda yapılan çalışmalar genel bir değerlendirmeden 
geçirildiğinde, Johnson-Cook malzeme modelinin kesme işleminin simülasyonlarında daha uygun olarak 
kullanıldığı görülmektir [3–5].  

Bu çalışmada ise, kesme parametrelerinin takım gerilmeleri, takım-talaş ara yüzeyindeki sıcaklığı ve 
takımdaki sıcaklık dağılım üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, HSS torna takımı kullanılarak, 
ortagonal şartlarda tornalama işlemleri modellenmiştir. Model sonuçları değerlendirildiğinde sonuçların 
literatürle oldukça tutarlı olduğu görülmüştür. 

2. MATERYAL VE METOD 
Bu çalışmada AISI 1045 çeliğinin tornalanması işleminin ANSYS Workbench’de simule edilmesiyle takım 
talaş ara yüzeyinde ve takımda meydana gelen ısıl değişimler incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda malzeme 
özellikleri Tablo 1’de verilen 50 mm çapında ve 10 mm genişliğinde iş parçası tercih edilmiştir.  

Tablo 1. AISI 1045 çeliğinin mekanik özellikleri 
Faktör Değer Birim 
Yoğunluk 7800 kg/m3 

Young Modülü 200000 MPa 

Poisson Oranı 0,3  

Bulk Modülü 166666 MPa 

Shear Modülü 76923 MPa 

Akma Dayanımı 450 MPa 

Özgül Isı 432,6 J kg-1C-1 

Ergime Sıcaklığı 1459,9 C 

Akma Sınırının Başlangıcı 553,1 MPa 

Tornalama işlemi için standart açılara sahip 10x10mm HSS takım kullanılmıştır. Sonlu elemanlar 
hesaplamalarında explicit yöntemi uygulanmıştır. ANSYS Workbench otomatik artış tekniği tarafından 
zaman iterasyonları kontrol edilmiştir. Kesici takım ve iş parçası modeli 18366 nod, 17525 eleman sayısı ve 
0.125mm ortalama eleman boyutuna sahiptir. Kesici takımda üçgen eleman modeli, iş parçasında ise kare 
eleman modeli tercih edilmiştir (Şekil 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Kesici takım ve iş parçasına ait mesh modeli 

İş parçasına dönme hareketi Şekil 2’deki A noktası referans olacak şekilde farklı kesme hızlarına denk 
gelecek şekilde uygun devir sayıları uygulanmıştır. İlerleme miktarı Şekil 2’deki B noktası referans olacak 
şekilde Tablo 2’de verilen işleme parametreleri değerlerinde modellenmiştir. 

Tablo 2. Ortagonal kesme modeli parametre ve seviyeleri 

Faktör Seviye 
Kesme Hızı (m/dak.) 30 – 45 – 60 
İlerleme Miktarı  (mm/dev.) 0,3 – 0,5 – 0,7 
Talaş Miktarı (mm) 1 – 2 – 3 
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Şekil 2. Ortagonal kesme modeli 

Talaş miktarı ise Geometri modülünden takım ile iş parçasının temas mesafesinin kaydırılmasıyla 
sağlanmıştır. Her bir kesme seviyesi modeli için ayrı ayrı analizler yapılmış ve karşılığında takım ile iş 
parçasında meydana gelen ısıl değişimler ve gerilmeler elde edilmiştir. 

3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

3.1. Kesme Hızının Sıcaklık ve Deformasyon Üzerine Etkisi  
Talaş kaldırma işlemleri süresince termal özellikler, takım ömrü ve deformasyonu açısından önemlidir. 

Kesme işleminde oluşan yüksek sıcaklıklar takımı ve iş parçası yüzey kalitesini etkilemektedir. Mekanik 
kuvvetler sonucu oluşan ısı, kesme koşullarına bağlıdır. Talaş kayma bölgesi ve takım talaş yüzeyinde 
sürtünmeden dolayı sıcaklık artışı ve bunun sonucu olarak da takım aşınması meydana gelmekte, takım ömrü 
de azalmaktadır [6]. Kesme esnasında sıcaklığı etkileyen en önemli parametrelerden biri kesme hızıdır. 
Takım sıcaklığının kesme hızı ile değişimi, Şekil 3’de verilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Kesme hızının sıcaklık ve deformasyon artışına etkisi 
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Şekil 3’te 1mm talaş derinliği ve 0,7mm/devir ilerleme miktarında 36 – 45 – 54 m/dak kesme hızlarına ait iş 
parçası, kesici takım sıcaklıkları ve kesici takım deformasyonları görülmektedir. Şekil 3 incelendiğinde 
kesme hızının artması ile beraber iş parçası ve takım ucundaki sıcaklık ile deformasyonun arttığı 
gözlenmiştir. Burada maksimum kesme hızında iş parçasında ortaya çıkan maksimum sıcaklık 826°C ve 
kesici takımda ise 1253°C iken maksimum deformasyonu 0,04mm olarak elde edilmiştir. Analiz sonuçları 
mevcut literatürle paralellik göstermektedir. Bilindiği üzere kesme hızı ile sıcaklık değişimi doğru orantılıdır. 
Yani kesme hızının artması ile sıcaklık da artmaktadır[7]. Çünkü artan kesme hızına bağlı olarak birinci 
deformasyon bölgesindeki şekil değiştirme hızı da artmaktadır. Yüksek şekil değiştirme hızı, talaş kaldırma 
esnasında yüksek ısı oluşumuna neden olmakta ve bu sayede sıcaklık artmaktadır[7]. 

 

3.2. İlerleme Miktarının Sıcaklık ve Deformasyon Üzerine Etkisi  
 

İlerleme miktarına bağlı olarak sıcaklık değişimi Şekil 4’de verilmiştir. İlerleme miktarının artmasıyla oluşan 
sıcaklığın azaldığı bütün analiz sonuçlarında gözlemlenmektedir.  Şekil 4’deki veriler 45m/dak kesme hızı, 
3mm talaş derinliğinde ve sırasıyla 0,3 – 0,5 -  0,7 mm/dev ilerleme miktarlarına aittir. Sol sütunda yer alan 
analiz görüntüleri iş parçası sıcaklığını, sağ sütundaki görüntüler kesici takım deformasyonlarını 
göstermektedir. İlerleme miktarı arttıkça deformasyonun önemli ölçüde değişmediği gözlenmekle beraber 
mutlak değer olarak maksimum 0,038mm ile minimum 0,023mm değerler arasında olduğu görülmüştür. 
İlerleme miktarının takım sıcaklığına etkisi daha çok yüksek kesme hızlarında ortaya çıkmaktadır [7]. 
İlerleme hızına bağlı olarak sıcaklığın düşüş trendinde olması, yüksek ilerleme hızının kesme süresini 
kısaltarak sürtünmeden kaynaklı ısı oluşumunu sınırlandırması olarak ifade edilmektedir[8].  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Şekil 4. İlerleme miktarının sıcaklık ve deformasyon artışına etkisi 
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3.3. Talaş Derinliğinin Sıcaklık ve Deformasyon Üzerine Etkisi  
Talaş derinliğine bağlı olarak sıcaklık değişimi ve kesici takım deformasyonu 0,7mm/dev, 36m/dak kesme 
hızında sırasıyla 1 – 2 – 3mm talaş derinliğine ait analiz sonuçlarını Şekil5’de gösterilmektedir. Artan talaş 
miktarına bağlı olarak sıcaklığın artış gösterdiği buna karşın deformasyonda önemli bir değişikliğin olmadığı 
gözlenmektedir. En yüksek seviye talaş derinliğinde hesaplanan 745°C iken en düşük seviyede ise 584°C’dir. 
Talaş miktarının artması, kaldırılan malzemeyi iş parçasından ayırmak için daha fazla plastik deformasyon 
enerjisine gerek duymasına neden olmaktadır. Bu nedenle ortaya çıkan ısı enerjisinin de artmış olacağı 
düşünülmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 5. Talaş derinliğinin sıcaklık ve deformasyon artışına etkisi 

 

4. SONUÇ 
Sonuç olarak bu çalışmada günümüzde geleneksel talaşlı imalat yöntemlerinden biri olan tornalama işleminin 
ANSYS sonlu elemanlar programında modellene bileceği ve buna bağlı olarak bu modelleme dahilinde elde 
edilen bilgiler ışığında aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir; 

• Kesme hızının artmasıyla meydana gelen sıcaklık ve deformasyon artmıştır. 
• İlerleme miktarının artmasıyla meydana gelen sıcaklık azalmıştır. 
• Talaş derinliğinin artmasıyla sıcaklık artmıştır. 
• Sıcaklık artışında en etkili parametre kesme hızı olduğu görülmüştür. 
• İlerleme miktarının ve talaş derinliğinin seçilen değerlerinin takım deformasyonu değişimine 

etkisinin pek fazla olmadığı görülmüştür. 
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• Ticari olarak mevcut yazılımlar için FEM tabanlı simülasyon modelleri bu işleme prosesleri için 
sıcaklık, gerilme, şekil değiştirme ve gerinim oranı dağılımlarının ayrıntılı tahminleri için kullanılabilir. 
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Abstract 
Computerized Tomography (CT) and Magnetic Resonance (MR) imaging are frequently used in diagnosis 
and treatment phases. However, in interdisciplinary studies, obtaining the biomodel in its actual 
dimensions is important for the prosthesis and implants. In this study, Solidworks package program was 
used to create a three-dimensional model of the femur bone from Computer Tomography (CT) and 
Magnetic Resonance (MR) images. The planes created in the “PART” file opened in the program were 
placed in such a way that the CT images would be concentric. Boundaries of bone were formed in the 
obtained two-dimensional layers. 3D solid model has been obtained from 2D contours which have been 
brought to combinable state, via solid modeling command. The data transferred from the package 
program to the analysis section constituted the boundary regions in the finite element model of the femur 
bones. For the analysis, axial loads of 700N were applied to the proximal condyle parts of the femur bone 
taking into consideration the weight of the human under the boundary conditions determined for the 
human standing position. Von-Misess equivalent stresses and total deformation amounts were calculated. 
The results have shown that this method can be used for optimal design of a customized prosthesis to be 
customized. 

Keywords: Femur Bone, FEM, 3D Modeling, Solidworks.. 

1. GİRİŞ 
Günümüzde çeşitli ortopedik ve klinik uygulamalarda özellikle kemik dokunun kaliteli bir şekilde 
görüntülenmesi amacıyla bilgisayarlı tomografi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle kemik 
hasarlarının daha net görülmesi cerrahlar tarafından ameliyat programının hassas bir şekilde planlanmasını 
sağlamaktadır. Bu tıbbi kullanımların yanı sıra çeşitli araştırmalarda özellikle kemiğin katı modelinin 
oluşturulmasında da bilgisayarlı tomografinin yaygın bir biçimde kullanılmasıyla eklem hareketlerinin 
simülasyonu ve protez-ortez tasarımı gibi konularda araştırmacılara yol göstermektedir. Kemik dokusunun 
katı modelinin bilgisayarlı tomografi görüntüleri ile oluşturulmasının yanı sıra manyetik rezonans (MR) ve 
çift taraflı floroskopi gibi çeşitli görüntü yöntemleri kullanılarak yapıldığı çalışmalar da mevcuttur. Ancak 
kemik dokunun en hassas ve kaliteli görüntülerini bilgisayarları tomografi ile elde etmek mümkündür [1-3]. 

Bu değerlendirmeden hareketle mevcut çalışmada bilgisayarlı tomografi görüntüleri kullanılarak 
SOLIDWorks yazılımı ile bir insanın femur kemiğinin üç boyutlu katı modeli oluşturulup ANSYS 
Workbench’de modelin statik yük altındaki gerilme davranışları incelenmiştir.  

 
* Corresponding author. Tel.: +90-424-237 0000/4309: fax: +90-424-236 7064. 
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2937



8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey 

 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Femur Kemiğinin 3B Katı Modelinin Oluşturulması 
Yapılan çalışmada Bilgisayarlı tomografi (BT) cihazının örnek çekimlerinden elde edilen görüntüler 
kullanılmıştır.  BT görüntüleri 5mm aralığı ve 512X512 piksel çözünürlükte paralel katmanlardan 
oluşmaktadır. Örnek çekim için pelvis civarından başlayan ve tibianın baş kısmına kadar diz eklemini de 
içine alan 351 katmanlı bir çekim yapılmıştır (Şekil1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Bilgisayarlı tomografi (BT) örnek çekimi 

BT çekimleri esnasında elde edilen kesit resimler, gri tonlamaya göre referans malzeme değerlerinin 
kullanıldığı gri ton değerlerini içeren piksellerden oluşmaktadır. Pikseller, suyun “0” havanın ise “-1024” 
olarak kabul edildiği gri tonlama dereceleri ile ölçeklendirilmiştir. Bu ölçek Hounsfield ölçeği olarak 
adlandırılır. Piksellerin içerdiği mevcut değerlerde Hounsfield (HU) birimi olarak okunur. Kemik, kas ve yağ 
gibi insan bedeninin öğeleri belirli HU aralıklarında görüntülenir. Örneğin kas yaklaşık 40HU, yağ -110HU 
kemik ise 200 ile 2000HU değerleri arasındadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Bilgisayarlı tomografi çekimlerinden alınan kesit görüntü. 

Bu çalışmada bir bayana ait hasarsız bir sağ femur kemiği seçilmiştir (Şekil 1). Bu kemiğe ait BT 
görüntülerinden elde edilen her bir kesit görüntü SolidWorks yazılımına aktarılmıştır (Şekil 2). Aktarılan bu 
görüntülerden SolidWorks yazılımının “Picture Sketch” komutu vasıtasıyla kesitlerdeki kemik doku sınırları 
hassas bir şekilde belirlenmiştir (Şekil 3). Bu işlem her bir kesit görünüş için tekrarlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. “Picture Sketch” komutu ile kemik doku sınırlanın belirlenmesi 
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Daha sonra elde edilen bu çizimler BT çekim aralığı olan 5mm aralıklarla üst üste dizilerek femura ait bir 
skeç bulutu oluşturuldu (Şekil 4). Bulut oluşumu esnasında kusurlu veya eksik skeçler düzenlendi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Solidworks’da Sketch bulutunun oluşturulması 

Skeçlerin düzeltilmesinin ardından “Lofted Boss/Base” komutu ile femurun 3B katı modeli oluşturuldu (Şekil 
5) . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Femur kemiğinin oluşturulan 3B katı modeli görüntüleri. 
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2.2. Femur Kemiğinin 3B Katı Modelinin Sonlu Elemanlar Analizi 
Femur kemiğinin sonlu elemanlar analizi için ANSYS R15.0 Workbench’de 9577 node, 48281 üçgen eleman 
sayısı ile 0,13mm – 10mm arası eleman boyutları kullanılarak katı model üzerinde Şekil 6’da görülen ağ 
örgüsü oluşturulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Femur kemiğinin sonlu elemanlar analizi için oluşturulan ağ örgüsü. 

İnsanın ayakta duruş pozisyonuna göre elde edilen sınır şartları ve kemiğin mekanik özellikleri kullanılarak 
analiz işlemi gerçekleştirildi. Femurun alt kısmı sabitlenerek kemiğinin baş kısmından toplam 700N’luk 
eksenel kuvvet uygulandı (Şekil 7). Kuvvet uygulaması gerçekleştirilirken yüksüz durumdan 1s’lik zaman 
aralığında 700N’a lineer olarak arttırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Femur kemiğinin alt ucundaki sabitleme (soldaki) ve kuvvet uygulama alanı (sağdaki). 

 

Ayakta duruş pozisyonu ele alındığı için tibia kemiğinden gelen dönme momenti oluşmamıştır. Bu nedenle 
modele döndürme momenti uygulanmamıştır. Uygulanan sınır şartları altında statik sonlu elemanlar analizi 
yapılarak elde edilen Von-mises gerilmeleri ve toplam deformasyon değerleri değerlendirilmiştir. Maksimum 
gerilmenin femurun boyun bölgesinde oluştuğu görülmüştür (Şekil 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. Femur kemiğinde oluşan gerilme bölgeleri 
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3. SONUÇ VE TARTIŞMA 
Yapılan çalışmada bilgisayarlı tomografi örnek çekimlerinden elde edilen sağlam bir femur kemiğinin 
SolidWorks çizim programı ile 3B katı modeli oluşturulmuştur. Elde edilen modelin düşey doğrultudaki BT 
çekimlerinin yanısıra diğer iki doğrultudan da alınmasıyla katı modelin daha hassas oluşturulacağı 
düşünülmektedir. Elde edilen bu katı model gerçek boyutlarda olup uygulanan kuvvet de orta ağırlıktaki bir 
insanın vücut kütlesinin uyguladığı kuvvete eşdeğer olarak alınmıştır. ANSYS Workbench’de standart sonlu 
elemanlar yöntemi uygulaması tercih edilmiştir. Yapılan bu analizde femurun boyun kısmında 4,13Mpa 
maksimum değerinde gerilme meydana gelmiştir (Şekil 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9. Femur kemiğinde oluşan maksimum gerilme bölgesi 

 

Şekil 9’da kırmızı renkte görülen bu bölge bilindiği üzere kalça kırığı diye tabir edilen femur 
deformasyonunun sıklıkla karşılaşıldığı bölgedir. Çıkarılan bu modelde de bu bölgenin maksimum gerilme 
göstermesi modelin gerçeğe oldukça yakın olduğunu göstermektedir. 

Kişiye özel çeşitli ortopedik uygulamaların yanısıra protez-ortez tasarımında yol göstermesi açısından 
gerçekleştirilen bu çalışmanın oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir. Diğer taraftan özellikle makine 
mühendisliği alanında mekanik problemlerin çözümlenmesinde yaygın olarak kullanılan iki yazılımın 
biyomühendislik alanında da kullanılabilir olduğu görülmüştür. 
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Abstract 
This document is related about a new method how to chat on images at all  web sites. Firstly , users 
should enter a website and users should login to the application website and then users should load an 
extension to their browsers  after loading extension to their browsers now users can open new web pages 
and at the new web page users should activate chat application then users can chat on any image at any 
website. When the user press on chat button and execute the program calls an application on chat server 
and users can chat on image contents at any web site.    

Keywords: chat , image contents , personalization , chat on contents , social networking . 

1. INTRODUCTION 
The Internet has become an important social platform. A lot of users are using the same website at the same 
time according to their interests. Personalization is also an important social requirement. According to 
personalization reqirement to follow up the interested contents at the websites is an important social interest.  
To meet with the other users at the same website from different locations is the main purpose of the chat 
application. The chat application will help users to contact with the other users on the image contents at the 
same website and also will provide real time chat conversation. Also users can create a profile and users can 
collect web image contents to their profile also users can invite other members on to an image content.     

2. SOCIAL NETWORKING - RELATED LITERATURE  
Previous Research On Social Networking Sites  

Social Networking is defined as user-generated content and users can load own contents and also can share 
other contents  [1] . Social Networking sites have become more popular    [2].  

New generation is strongly interested instant messages and social networking . Also new generation is open 
to new experiences on social media [3] .  Online platforms are more practical for youth generation to 
negotiate and discuss easily as real time with the others [4]. Social networks give more importance to  focus 
on online content and people behaviours [5]. According to social networking approaches,  online 
communications platforms are more attractive environments and more closely fit user needs. [6]  Online 
internet users get active role in co-creating marketing content with companies. Because of that reason 
nowadays, also companies try to reach online users to react more people [7].     

3. METHODS 
To create a method that enables web users to chat on images at all web sites unique methods must be 
developed for both client and server side . 
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3.1. Client Side Methods 

• To enable interaction with a server on every website there must be some javascript code execution 
happen at that website of the user visiting. 

• To call and execute specific javascript file user must install an excention to their browser that 
enables to do that  

• Executed javascript code must listen events of user actions at that website and acts acording to that 
actions. For example hovering an image and clicking button. 

• Also user must be kept sync with the other users at that website in real time . Solving that problem 
websocket based solutions are used. 

• Users every action related to scope of method is synced with other users at that website , this way 
users feel real time connection. 

3.2. Server Side Methods 

• To sync users at the same website a real time web server must be enable to serve real time data to 
relevant users  

• There must be a  database that allows fast data insert and update , index capabilities  

• Web server needs methods that clients can subscribe specific type of event and data .  

• Every client subscribes their unique user data and their current website with their current session . 
That way server can server right data to right person .  

• For serving real time data server must have setup that enables none blocking , event driven structure 
for many multiple users. 

4. RESULTS AND DISCUSSION 
System has five main parts to enable social platform on web sites .System depends on live data 
transformation and has ability to handle rich and big data at high performance . These parts are , NOSQL 
based database , backend server with data transformation layer that handles live data transformation , client 
side ,browser extension that enables chat on web contents at any website . 

4.1. Database 
Database is most important part at a social network. Social interactions that includes , becoming friends , 
notifying users depending on their friends and interests, live data transfer between users , needs database that 
has high read , write , update, delete performance and flexible database schema . Social networks generates 
high complex relations and nested data types. Even the most simple social network has one to many , one to 
one, many to many data types and also nested data types . With sql typed databases creating these relations 
and nested data types are not even close to best practice. Sql typed databases has virtual relations and has no 
nested data types , also table based schema provides no flexibility. 

NOSQL databases answers all of these needs especially at flexibility and performance areas . Also real time 
chat on web contents and creating social and live platform at any website needs high performance on reading 
and writing data . At this system every user action has value for user recommendation and creating a live 
social system .  

4.2. Backend Server 
Backend server handles user actions , analyzes this values and creates recommendations for users , manages 
database and connects backend and with data transformation layer serves data to client side (website , 
browser extension , mobile platforms) . Backend server has to manage live data with high client connections 
so this server has non blocking with asynchronous  I/O. Most efficient programing language that supports this 
is javascript . Javascript with nodejs that runs on chromes v8 engine.  

At data transformation backend serves two type of data to clients. Static content serve with http/https protocol 
, json typed data with DDP protocol on websocket (ws/wss). Json type data is standart at javascript language 
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and at some NOSQL databases. This way backend , backend , data transformation , client side has same type 
of data and converting data is not needed. That helps to improve performance and prevents any data loses or 
encoding issues . 

4.3 Client Side 
Client side of the system contains main website that runs at browsers and mobile applications  . Website is a 
single page application written with also javascript language that same as backend server. Website has 
MVVM (Model View View Model) structure . When first users connects website with browser , server sends 
static files like html , javascript ,css to browser. After browser initiates the website , javascript framework 
runs and subscribes to live data channels at backend with DDP protocol . With DDP protocol runs on 
websocket , there isn’t any unnecessary data at client to server and server to client data transfer. Javascript 
framework creates two way binding with html elements and javascript objects .  

 

 
Fig. 1. MVVM structure 

 

 

Framework binds live data to two way binded javascript object . So any data changes at the databases is 
instantly shown to users with this method . Also MVVM components based structures helps to reusability of 
the created elements , makes it easier to improve and test code .  

 

 
Fig. 2. Two way data binding 

Web site lifecycle start with authentication , any time user is logged out , system sends users to authentication 
page . After authentication user sees his timeline that includes lava actions that other users taking and react 
these actions simultaneously . Users actions creates recommendations for themselves that improves their 
experience through the time. 

4.4 Browser Extension 
To enable users to interact with web contents at any website and with users at that website system browser 
extension creates a layer on the website . This layer does not affects the current website structure. It just 
listens users actions and sends these actions to server with DDP protocol. Also subscribes to events 
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happening at that website . Different browsers has different extension structures but all of them enables 
extensions to manipulate  DOM (Document object model) of the current website.  

Browser extension is installed with users action and can be disabled by users request . Extension works at the 
background of the browser and listens the users actions that related to opening new website or navigating to 
another website . After browser initiates website extension adds javscript code that will help users to chat on 
web content at that website. After this process javscript application listens users mouse events related to web 
contents (images,videos)  .  As seen at the Fig.3. 

 

 
Fig.3. Browser extension mouse over on content 

 

After hovering content extension gets value related to that content which contains data like  total chat 
message counts . After clicking Chat button user sees a chat window and extension subscribes to chat events 
that is happening related to that content. This way users experiences live chat with just simple mouse action. 

 

5. CONCULUSION 
 

Social networks are most popular applications at the social environment. People tend to reach each other and 
make contains and online platform is the easiest way to satisfy this need. But current social network solutions 
restricts user and forces user to keep them in a simple application or website . While internet is a free , open 
and waste platform keeping people at single application to make them socialize , leads people to feel 
restricted and bored. This system enables users to socialize and share their thought with other people while 
they can explore internet freely without any restriction. 
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Abstract 
History has shown that architecture and advanced technology has a reciprocal relationship: The 
developments in technology have affected architecture while architectural requirements have given 
inspiration to advance technologies available. However, at times their developments do not go hand in 
hand such as in early modern era when it took some time for the architects to accept and use new 
technologies and materials available as representatives of the new age. 

During the contemporary period, the development of material and construction technologies coupled with 
developments in software engineering are providing the means to create the language of a new 
architecture, while at the same time altering the experiential dimension of architecture. Discussions in 
architectural discourse have just started on the possible effects of these technologies. The discourse, for 
example, is yet to focus on the effects of 3D printers and the fourth industrial revolution which are 
already started to revolutionize the way of production and consumption. Moreover, these advanced 
technologies are hardly included in todays’ architectural curriculum.   

This study is a critical analysis of todays’ architectural discourse as it relates to advanced technologies. 
First an examination of the interrelations of material and technological developments and architecture in 
an historical perspective will be presented. The second part of the study will deal with contemporary 
architectural discourse evaluating its relation with today’s advanced technologies. The aim is to highlight 
opportunities presented by contemporary material and technological developments for architectural 
discourse, both in theory and practice as well as for architectural education. 

Keywords: Architecture, history and theory, advanced technology, Industry 4.0, 3D-printing 

1. INTRODUCTION 
Architecture is a profession that defines spaces to suit certain required functions. As available means are used 
to define spaces, architecture is directly affected by the materials and technologies available at the time. The 
development of materials and technologies available for construction always had affected architecture. 
Furthermore, these new developments cannot be thought apart from the changes in the socio cultural and 
economic structure of the societies. During the Roman period for example, it was both the availability of the 
pozzolana in Roman cement that lead to construction of imposing structures but also it was the Roman culture 
that created a need for the construction of these structures.  

After the First Industrial Revolution, it took some time for the architects of the time to accept and use the new 
technologies and materials available as representatives of the new age. It required not only the availability of 
these new materials and technologies but also acceptance of them by architects first and also by the society 
leading the way to consider technology as the “cultural manifestation of modern man.” Designed by a 
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gardener, Crystal Palace is the ultimate example showing the lack of interest of architects about new materials 
avaılable thanks to technological developments and production systems around 1850s. The Crystal Palace 
showed architects and general public of the period how a massive structure could be build out of glass and 
iron in such a short time, nine months, as compared to massive stone and brick churches that took decades if 
not hundreds of years to construct.  

 

Fig. 1. The Crystal Palace in Hyde Park for Grand International Exhibition of 1851 

 

Still it was not readily accepted by architects that these new materials could be used in their designs as well. 
One of the earliest examples of steel columns is in a public library in Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève 
(1843-1850). Designed by Henri Labrouste, the building is a representative of how inexperienced and 
noncreative architects’ of the period were. They were hesitant and non-imaginative to use the new materials 
such as these slender cast-iron columns shaped as sort of Corinthian columns having set on stone pedestals. 
From the outside the library just looked like traditional stone and brick buildings without ever indicating the 
use of iron columns and beams inside.  

  

Fig. 1. Bibliothèque Sainte-Geneviève (1843-1850) 

 

The marriage of architectural ideas with new materials made available by the new technologies had to wait 
until the pioneers of modern architecture put them into use. Gropius’s glass skyscraper and Le Courbusier’s 
idea of undivided glass screens were among some of the first steps. The time gap between the emergence of 
modern architecture and the technological innovations of first industrial revolution-mass production of glass 
and steel-is about sixty years.  

Today we face a similar challenge as the development of new materials and technologies are at an 
unprecedented speed. Though there are some architects playing with the possibilities provided by emerging 
third industrial revolution, there is not enough focus within architectural discourse on the possible effects and 
interplays between architecture and the emerging new era coming with its new economic, social and political 
agenda.  

This papers aims to initiate a critical analysis of the current situation of discipline of architecture in relation to 
the emerging Third Industrial Revolution and speculate on some ideas regarding how the Industry 4.0 might 
come into play within architectural agenda. It will first provide a short historical background on the 
interrelations between technological developments and architecture before contemplating on the current 
situation. 
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2. HISTORICAL BACKGROUND   
The interrelations of material and technological development and architecture from a historical perspective 
could be divided into two distinct periods: Before and after the Modern era, that is before and after the first 
industrial revolution. The main reason for this division is the significant economical, social and political 
changes that accompanied the transformation from an agrarian and handicraft economy to one dominated by 
industry and machine manufacturing. Though architectural discipline defines different historical periods 
based not solely but mainly on ‘stylistic’ issues, in this paper the division of before and after the Modern era 
would be more appropriate.  

The time period before the Modern era includes Ancient Classical period and Middle Ages where practice 
was the key to architecture while architectural education at first involved trial and error problem solving out 
of which the apprenticeship and guild system was born [1]. It also includes the time from the Renaissance up 
until the emergence of modern architecture even though this is a time when the newly established academies 
and later on universities emphasized theory over practice [2] [3] [4]. Architecture was considered mainly as a 
craft that aimed for timeless forms. Medieval guilds continued the craft teachings together with their trade 
secrets.  

During all this time, materials available were stone and brick with a little bit of cement and some iron and 
glass here and there. We can safely suggest that architects were maximizing the efficiency of these materials 
as exemplified by flying buttresses of Gothic architecture. Especially after Renaissance the designers were 
separated from the builders as this new expertise based on theory required more than the craftsmanship. 
Brunelleschi’s design for the dome of the Florence Cathedral could be considered very first time for an 
architect to declare his value as a designer above the builders.      

As structures disparate from each other in time and place such as Ancient pyramids in Egypt and gothic 
cathedrals in England, the uniting element of all architecture in this period was the materials available to 
construct, i.e. stone and brick. As said before there was some iron and glass and yet since their production 
was limited so was their place in architecture.  

The availability of new materials for architects to play with came only after the first industrial revolution that 
enabled mass production of iron, steel and glass. However, when the technological developments started to 
take place after the invention of James Watt’s steam engine in 1765, architects were almost unaware of their 
implications for architecture. When social changes started to take place due to the revolution, architects were 
busy looking for appropriate ‘style’ for emerging functions such as banks, libraries, hotels, museums, opera 
houses, train stations etc. They were discussing which ‘style’ would fit into these new functions based on the 
ideals of their newly established nation states.  

The architects’ preoccupation with style and lack of interest with the technological developments are reflected 
most clearly in the story of the world’s first temporary exhibition building. The world’s first developed 
colonial power Britain wanted in 1850 to organize the world’s first expo to showcase the latest technologies 
and innovations from around the world: The Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations. In 
January 1850 a competition was announced and a committee was formed to select the winning design. The 
structure had to be as economical as possible and be built before the exhibition was scheduled to open on 
May 1st, 1851. Within 3 weeks the committee received 245 entries, all of which were rejected. None of the 
designs would satisfy the requirements until a gardener Joseph Paxton, who happened to be in London and 
heard about the difficulties, visited Hyde Park where he quickly doodled his famous concept drawing of the 
Crystal Palace. 

 

Fig. 3. First sketch for the Great Exhibition Building by Sir Joseph Paxton (1850) 
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Paxton was just a gardener who started to work in 1923 at Chiswick Gardens which was leased by the 
Horticultural Society from the Duke of Devonshire. Impressed with his abilities in 1826, the duke appointed 
Paxton head gardener at Chatsworth House, Devonshire family’s large country house in Derbyshire. Here 
Paxton designed gardens, fountains, a model village and an arboretum. He also built a conservatory, known 
as the Great Conservatory, and a lily house, specially designed for a giant lily with a design based on the 
leaves of the plant. 

Paxton’s interest of building greenhouses led him to be interested with the new technological developments 
as well. It is known that he was friends with engineers of the period such as Robert Stephenson.  Already a 
famous gardener of the time, Paxton experimented extensively with glasshouse construction. Using 
combinations of prefabricated cast iron, laminated word and standard sized glass sheets, he created the ‘ridge-
and-furrow’ roof designs. In 1836 this system was used for the first time in the ‘Great-Store’ the largest glass 
building at the time. [5] 

Paxton’s experiments with glass and iron to build greenhouses were reflected in his concept drawing for the 
exhibition hall which included all the basic elements of the building. The design was a vastly magnified 
version of his lily house at Chatsworth. It was cheap, simple to erect and remove and could be ready quickly. 
Its novelty was its revolutionary, modular, prefabricated design and the extensive use of glass. Impressed by 
the low cost proposal, the committee accepted Paxton’s innovative plan.  

Despite widespread cynicism amongst press and public of the period, when the Great Exhibition opened in 
May 1851 it was an enormous success. The satirical magazine Punch named the building as ‘Crystal Palace.’ 
Crystal Palace resembles a giant greenhouse covering 77,268 sqm area. A total of 3350 cast-iron columns 
were used in the building, 1851 of which stood at the longer side representing its construction year. Its glass 
walls and roof cover an area of 83,700 sqm. Paxton’s ingenious design created an unprecedented exhibition 
space. The construction, acting as a self-supporting shell, maximized interior space, and the glass cover 
enabled daylight. The method of construction was a breakthrough in technology and design, and paced the 
way for more sophisticated pre-fabricated design. [5] 

Between May and October 1851 millions from across both the UK and the world floked to wonder at the 
Victorian marvel, firmly planting the building in the public psyche. In October, Paxton was knighted by 
Queen Victoria when he got his Sir title was well as architect. By the time exhibition closed its doors, much 
of the British public had grown exceptionally fond of their ‘People’s Palace’ and there was great concern that 
the temporary structure was about to be lost forever. Luckily, it was re-erected in Sydenham in south London 
in June 1854, where it remained until it burned down in 1936. 

 

3. CONTEMPORARY PERIOD 
The First Industrial Revolution has been named as such since it indeed revolutionized everything related to 
daily living. Since the hunter-gatherers settled and turned into agricultural society up until the invention of 
steam engine by James Watt in 1765 the way people lived their life had been almost same. With the advent of 
industry and machine manufacturing all aspects of life has changed including art, culture, economy and 
politics. The dramatic change for architecture though was not apparent until the Chrystal Palace was 
constructed in 1851. Still it would take another half a century for architectural discourse to recognize, accept 
and question how architecture should respond to this new era in human history with its all new needs.  

Avant-garde architects delved into this question and quite a number of manifestoes had been produced, 
named as normative theories. However, it didn’t take long for social and economic problems to face 
especially with the 1970s first energy crisis coupled with negative user reactions to new modern architecture. 
In response to these problems, there has been another surge of manifestoes as normative theories such as 
historicism, regionalism, new modernism and deconstructivism: but also, due to development of positive 
sciences, new ‘scientific’ approaches to architecture also started such as environmental psychology, shape 
grammars and space syntax. This period after 1970s has come to be known as Post-Modernism in architecture 
and it became an umbrella term for all. These approaches are still continuing as most architects are mainly 
dealing with stylistic problems and some research into application of new scientific approaches into the 
architectural discipline.  

Today however, economists, scientists and policy makers in developing countries are talking about the 
coming of the fourth industrial revolution, termed as Industry 4.0 in 2011 in the Science Fair in Hamburg, 
Germany [6] [7], and the Second Machine Age [8] that not only will redefine the way humans live their daily 
life but also the very definition of human beings. Internet and the new renewable energies were the keys for 
the Third Industrial Revolution (TIR) that was initiated after the 1970s. Another major development in TIR is 
the 3D-printing. This new technology changed the manufacturing process from ‘subtractive manufacturing’ 
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into ‘additive’ one that will cut down the materials used to produce goods as well as energy used during the 
process.   

New avant-garde projects are already experimenting with the application of the 3D printing technology. One 
of such as project is Amsterdam’s 3D-printed steel pedestrian bridge that spans one of the city’s old canals 
[9]. The innovative Dutch construction company Heijman’s Innovation Manager Jurre van der Ven suggests 
that we need to start looking at design in a completely different manner since in 3D printing design and 
construction operate hand-in-hand. Multi-axis industrial robots will construct the pedestrian bridge using cost 
effective and scalable technologies creating an automatic construction site.   

  

Fig. 4. Amsterdam’s new 3D-printed steel bridge 

 

A new Ukrainian homebuilding startup company called PassivDom uses 3D printing robot that prints 20cm-
thick walls, roof and floor of 380 square foot house in about 8 hours. [10] The materials used include carbon 
fibres, polyurethane, resins, basalt fibers and fiberglass. The windows, doors, plumbing and electrical systems 
are for now added later on by a human worker. PassivDom’s houses are now available for preorder online in 
Ukraine and US. Their designer Maria Sorokina adds that the homes also offer the possibility of living off-
the-grid providing an opportunity to live in nature away from civilization but having the traditional house’s 
comfortable conditions.  

 

Fig. 5. PassivDom’s the first totally autonomous house in the world even in Arctic climate conditions. 

 

One of the world’s largest architectural firms, Foster and Partners and a UK based 3D printing company 
called Monolite have teamed up with the European Space Agency to explore the possibility of using 3D 
printing to construct a permanent base on the moon. The buildings would be printed using lunar soil as the 
feedstock. The goal is to construct lunar habitats with locally sustainable materials found on the moon in 
order to avoid the logistic cost of shipping in materials from Earth.    

The developments of Industry 4.0 are way on its way and it will alter many professions and similarly the way 
we live including the way we produce goods and the way we use them. The architects are again coming from 
behind lacking the discussions on how these developments will influence the design profession. There are 
some forerunner architects, futurists we may call them, such as Greg Lynn and recently deceased Zaha Hadid, 
but they are only a handful. There are some research going on regarding smart cities, smart houses, zero-
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energy homes; new materials of construction becoming wide-spread all over the world; and some theoretical 
work based on complexity sciences such as fractal cities. The architectural historian Charles Jencks is among 
the first to spell out the effects of technological developments to architecture. However, his understanding 
demonstrates that he considers these approaches from the point of a new style rather than as a change in 
which architecture is and will be produced and used. 

4. CONCLUSION 
As discussed above, we have already entered what has been called ‘The Second Machine Age.’ The Industry 
4.0 signals the end of capitalism as economist Rifkin (2016) suggests, while a new economic paradigm is 
emerging which he calls collaborative commons that will transform our way of life.  

We need to evaluate theoretical and practical implications for architecture. We have to recognize that it is 
more than a stylistic problem that we need to address. And we have a chance to find approaches better then 
‘house is a machine for living in’ as we already have experienced the impact of first machine age. Today, the 
3D printing of buildings might be in their very early stages of development, but it is expected to grow 
exponentially in the coming two decades as the production process becomes increasingly efficient and 
cheaper.  

We can summarize that there are three fronts architecture is facing the advancement of new technologies and 
related social economic and political changes: architecture as a discourse, architecture as a practice, and 
architectural education. The new scientific advancements need to be reflected as theoretical implications in 
architecture ad we can suggest that it is already happening such as the theory of fractal cities. Architecture as 
a discourse needs to be more interdisciplinary and as a profession needs to be working more closely with 
different professions including engineers, manufacturers as well as economists and policy makers. And lastly, 
architectural education needs to be reevaluated based on current developments that changes the market needs. 
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Abstract 
Transformer is an important electrical machine in energy transmission and distribution systems. In transformers, the losses in the cores and 
windings cause significant temperature increases. Since the transformer temperature affects the economic life of the transformer, it is 
necessary to know where the transformer heat is concentrated.  
In this study, the thermal behavior of 1500 VA dry type transformers is modeled and the parts in which the transformer heat was 
concentrated is investigated for different core materials. The heat values to be generated by M3, M4, M5 materials which are most commonly 
used in industry for the production of transformer cores and also by the boron added amorphous materials which have been investigated in 
recent years were compared by simulating with a model designed in Ansys Workbench. Based on the results it is observed that amorphous 
core performs better heat transfer due to its structure.  

 

Keywords: Dry type transformer, heat transfer, core, amorphous, stainless steel. 

1. INTRODUCTION 
Recent years, the variety of transformers is significant component in small and medium power application has grown 

considerably [1]. The major transformer types are oil filled transformers, gas insulated transformers and dry type transformers. In oil 
filled and gas insulated transformers, the oil and gas are acting as insulation and a cooling medium. But the dry type transformer 
lacks any fluid for cooling [2]. 

Transformer internal thermal characteristics are the basis for transformer insulation aging rate measuring and duration predicting. 
The study on temperature distribution in transformer is the key to ensure the stable operation of the transformer. Currently, the study 
of the thermal model of traditional integrated transformer is relatively mature. 
Thermal behavior of dry-type transformer is not complex .A lot of papers have investigated experimental study of temperature 
distribution in some of dry-type transformers [3–6] and even Pierce in [7] has modeled the temperature behavior of ventilated dry-
type transformers. 
In dry-type transformers, temperature distribution occurs on windings and core. Core temperature distribution is indicated in paper of 
E. Rahimpour and D.Azizian [2].This temperature distribution is made with natural convection, conduction and radiation in dry-type 
transformers. 
This paper aims to simulate the temperature field in dry-type transformer and to identify the factors that affect cooling of core 
materials. 

2. HEAT TRANSFER OF CORE IN DRY-TYPE TRANSFORMERS 
Dry-type transformers main components of electric and magnetic circuits are winding, core, lead and steel components, which are the 
heat sources when the transformer is working, same as traditional integrated transformer. Losses of components are converted into 
heat. Winding loss accounts for 80% of the total loss, which is the main heat source of transformer. Assuming the heat source is 
constant, and it is a uniform heat generation. The heat source of winding P is mainly composed of the resistance loss and internal 
eddy current loss, as shown [8]:  

               (1) 
                                                            
* Corresponding author. Tel.: +90-464-231 0032/2215: fax: +90-464-231 0025. 
E-mail address: murat.toren@erdogan.edu.tr (M. Tören).  
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Where I is the current of the transformer winding, R is the resistance of the transformer winding, PWL is eddy current loss. P is 
divided by winding volume V into heat source q, shown as [8]: 

                 (2) 

The heat of core in dry-type transformer consists of losses. A schematic view of dry-type transformer is shown in Fig. 1. In this 
figure, LV and HV denote low voltage and high voltage, respectively. 

 

 

 
Fig. 1 Schematic view of dry-type transformer[2] 

In figure 1, the heat transfer of core is made with natural convection and radiation on the outer surface. 

1.1.Natural Convection 

Firstly, the core heat transfer is made natural convection .This heat transfer part is obtained by eq.3 [9]. 

                               (3) 

  is heat transfer rate per unit area at the outer surface (W/m2), h heat transfer coefficient for convection form outer surface 
(W/m2 K), Ts local temperature of surface (K) and Tair ambient temperature (K).  

The outer surface of high voltage acts as vertical plate so, to get the value of heat transfer coefficient, we use the correlations used in 
[2] which are given below: 

                (4) 

              (5) 

                (6) 

                (7) 

Where,  is Nusselt number,  thermal conductivity od air (W/m K), Pr Prandtl number, Gr Grashoff number, g acceleration of 
gravity (m/sec2),  volumetric expansion of fluid (1/K),  heat flux at location z (W/m2), Z vertical distance (m),  kinematics 
viscosity of fluid (m2/sec) and  dynamic viscosity of fluid(kg/m sec). 

The above equations are valid over the Grashoff number in rang 105 ≤ Gr* ≤ 1010 and all the parameters of air are dependent on 
unknown temperatures [8, 10]. 
 

1.2.Radiation on the Outer Surface 

Radiation heat loss has a considerable effect on the total distribution of temperatures in the model. Radiation heat transfer occurs at 
outer surface of winding and iron core. It can be calculated as given below [11]: 

Core 

Windings 

2955



Investigating the Effect of Core Materials in Heat Transfer of Dry Type Transformers M. toren, M. Celebi 
  
 

 
               (8) 

 
Where,   is the heat transfer rate per unit area by radiation(W/m2),  is the emissivity coefficient of surface,  is the Stephan 
Boltzman’s coefficient (5.67*10-8 W/m2 K4), Fij is the view factor,   is the temperature of first surface (K) and   is the 
temperature of second surface (K) or temperature of air. 

3. ANALYZING CORE MATERIALS AFFECTING HEAT TRANSFER IN DRY-TYPE TRANSFORMER 
A mathematical model of dry type transformer is developed to investigate the temperature distribution, using the finite element 
technique, due to heat generation in the iron core. Electromagnetic analyze of dry type transformer is shown Fig.3. The core losses 
results of electromagnetic analyze in [12] are used in heat transfer of dry type transformer model is shown Figure 4. The all analysis 
are used 1500 VA dry-type transformer. Parameters of this transformer are shown in Table 1. 

 

Fig. 3 Ansys Maxwell Simulation Model of Dry-Type transformer 

 
Fig. 4 Ansys Workbench Simulation Model of Dry-Type transformer 

 

Table 1 Design parameters of dry-type transformer  

Characteristic 
Three phase 1500VA DTT 

Type Unit 

Power VA 1500 

Primary Voltage V 220 

No-Load Secondary Voltage V 110 

Frequency Hz 50 

Phase Number  3 
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Vector Group  Dyn5 

Standards  IEC 60076-11 

Impedance at Nominal voltage % 6.0 

Cooling  Air (AN) 

Primary/Secondary winding material type  Aluminum or cooper 

 

 

In Fig.5, M3 core material stranded losses of dry-type transformer. This figures are windings losses (Stranded loses), and heat 
transfer of M3 core dry-type transformer. In heat analyze, ambient temperature of analyze is 20oC. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig.5 M3 core Dry-Type Transformer (a) Windings Losses (b) Heat transfer 

 

In Fig.6 M4 core material of dry-type transformer. This figures are windings losses (Stranded loses), and heat transfer of M4 core 
dry-type transformer.  
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(a) 

 

(b) 

Fig.6 M4 core Dry-Type Transformer (a) Windings Losses (b) Heat transfer 

In Fig.7 M5 core material of dry-type transformer. This figures are windings losses (Stranded loses), and heat transfer of M5 core 
dry-type transformer.  

 

(a) 
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(b) 

Fig.7 M5 windings Dry-Type Transformer (a) Windings Losses (b) Heat transfer 

 

In Fig.8 Amorphous core material of dry-type transformer. This figures are windings losses (Stranded loses), and heat transfer of 
Amorphous core dry-type transformer. 

 

(a) 
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(b) 

Fig.8 Amorphous core Dry-Type Transformer (a) Windings Losses (b) Heat transfer 

Table 2.Windings Losses and Heat Transfer of Different Type Core Material Dry-Type Transformer 

Core Material Type Stranded Losses (W) Heat Transfer (oC) 

M5  123,3154 23,466 

M4 123,2157 23,126 

M3  123,1724 23,092 

Amorphous 123,10 22,424 

 

4. CONCLUSION 
Transformer useful life affects the cost of these electrical machines in the industry. One of the factors the useful life of transformers 
affecting is heat. The losses of dry-type transformers cause heat. The losses in dry-type transformers are core and windings losses. 
According to the results of the studies on core losses, amorphous core losses are less than other core materials losses. In addition, 
losses in the windings are less in the amorphous material. Therefore this study investigates that the useful life of transformers will be 
less than the heat effect of amorphous core transformers. 
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Abstract 
Especially like intelligent robot technology and human-computer interaction have made it necessary for 
computers to recognize emotions. This study, on recognition of facial expressions, is image based and 
uses four emotions; angry, happy, unhappy and surprised. KDEF dataset which included face images 
from three different directions has been used in the study. PCA algorithm has been used for extracting 
features from images and Random Forests method has been used for training and classification. As a 
result, success rates ranging from 63% to 93% have been obtained with different parameters. In the 
Visual Studio environment, the C ++ programming language and the openCV image processing library 
have been used. 

Four different tests have been carried out in the study, and all the tests have been first inferred from the 
data by PCA method. Then, in every experiment, a certain piece of whole data has been used as training 
set and learning and classification has been accomplished via random forests method. In these tests, the 
largest values of 30,60,90,120 eigenvectors of PCA have been used. In the first test male data and in the 
second test female data have been used. Four emotions have been classified and success rates of the 
method have been measured in 10 different test sets. Whole data has been used in the third test. The 
fourth and final test was emotion-focused and emotions have been tested in pairs. According to the 
results, in terms of emotion separation, the best result has been taken from the angry-surprised group 
while the worst result has been taken from the angry-unhappy group. 

Keywords: Emotion recognition, facial expression recognition, PCA, Random Forests, Image 
Processing, Machine learning 

1. GİRİŞ 
Duygu ifadesi sosyal iletişimde önemli yere bir yere sahiptir. Tüm canlıların düzgün şekilde iletişim kurması 
duyguların doğru şekilde anlaşılmasına bağlıdır. Bu kadar önemli olan bir konu üzerine de bilgisayar 
biliminin gelişmesi ile birlikte geçtiğimiz yüzyıldan itibaren önemli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 
Özellikle akıllı robot teknolojisi ve insan bilgisayar etkileşimi gibi konular bilgisayarların duyguları 
tanımasını zorunlu hale getirmiştir [1]. Duyguların insanlar tarafından anlaşılması oldukça kolay olmasına 
rağmen, aynı işin bilgisayarlar tarafından yüksek doğruluk oranı ile yapılması çok daha zordur. Duygu tanıma 
için günümüzde var olan yöntemler görüntü ve video tabanlı olarak ikiye ayrılabilir. Bu çalışma görüntü 
tabanlı olarak oluşturulmuştur. 

Duygu tanıma ile ilgili çok miktarda çalışma yapılmıştır Konu ile ilgili çalışmalarda, 2015 yılında Xiaorong 
Pu et.al. video üzerinden duygu tanıma için kullandıkları random forests yöntemi ile  %93 - %100 arasında 
doğruluk oranı elde etmişlerdir [2]. 2015 yılında Sonia Gharsalli et.al. yaptıkları çalışmada random forests 
yöntemi için %70 ile %80 arası başarı oranı yakalamışlardır [3]. Duygu analizi üzerine yapılan çalışmalar 
genellikle kızgın, mutlu, mutsuz, şaşkın, korku ve tiksinme olmak üzere 6 duygu etrafında yapılmıştır [2]. Bu 
çalışmada The Karolinska Directed Emotional Faces (KDEF) [4] veri tabanı kullanılarak kızgın, mutlu, 
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mutsuz ve şaşkın olmak üzere 4 duygu üzerinde çalışılmıştır. Görüntülerden özellik çıkarımı için PCA 
algoritması, eğitim ve sınıflandırma için ise Random Forests yöntemi kullanılmıştır.  

Bu çalışma 4 bölümden oluşmaktadır. Bölüm 2’ de, çalışmada kullanılan materyal ve yöntemler kısaca 
tanıtılmış olup, Bölüm 3’ de uygulamanın detayları hakkında bilgi verilmiştir. Çalışma Bölüm 4’ deki 
değerlendirme ile sona ermektedir.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 
Bu çalışmada duygu tanıma çalışma resimleri için internet üzerinden temin edilen The Karolinska Directed 
Emotional Faces (KDEF) veri tabanı kullanılmıştır. Veri tabanından bu çalışma için kızgın, mutlu, mutsuz ve 
şaşırmış duygularını içeren her duygu için üç farklı açıdan çekilmiş 420 kadın görüntüsü, 420 erkek 
görüntüsü olmak üzere toplam 840 görüntü seçilmiştir. Görüntüler sadece kaş, göz, burun ve ağız kalacak 
şekilde kesilerek siyah beyaz formata dönüştürülmüştür. Verilerin ilk ve son halleri Şekil 1’ de 
görülmektedir. 

Test yöntemi olarak k katlı çapraz geçerleme yöntemi kullanılmıştır. Çapraz geçerleme deney yöntemlerinden 
birisi olan k kat çapraz geçerlemede X veri kümesi rastgele olarak k parçaya bölünür. Sonra yapılan her deney 
için k adet parçadan birisi test için ayrılırken geri kalan parçalar eğitim verisi olarak kullanılmak için 
birleştirilir. k sayısı genellikle 10 veya 30 olarak alınır [5]. 

   

 

A 

 

B 

 

C 

Şekil 1. Veri kümesi resimleri. A. Orijinal veri kümesi B. Orijinal veri kümesinin kırpılmış resimleri  
C.Resimlerin siyah beyaz halleri 

2.1. PCA (Principal Component Analysis) - Temel Bileşen Analizi 
İlk olarak 1901 yılında Karl Pearson tarafından ortaya çıkarılan PCA (Principal Component Analysis) 
yöntemi 1933 yılında Hotelling tarafından geliştirilmesi sebebi ile Hotelling dönüşümü olarak da bilinir [6]. 
Verilerden özellik çıkarımı yapmak için kullanılan lineer cebir yöntemlerinin en eskilerinden birisi olan PCA 
günümüzde de yoğun şekilde kullanılmaya devam etmektedir. PCA temel olarak uygulamada kullanılacak k 
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adet verinin değişkenlerine dayanarak, k’ dan daha küçük c adet değişken belirler. Bu c adet değişken orijinal 
veri kümesindeki k adet veriyi en az bilgi kaybı ile en iyi şekilde açıklayabilmektedir. Bu c değişkenlerine 
temel bileşenler denir [7]. PCA yöntemi verilerin sınıfları ile ilgilenmez. Örnek olarak u boyutlu k adet 
eleman içeren veri kümesi için PCA’ nın temel adımları şunlardır: 

• Her bir k elemanının ve veri kümesinin ortalaması bulunur. 
• k elemanlarının ortalamalarından veri kümesi ortalamasını çıkartılarak eksenler merkeze kaydırılır. 
• Kovaryans matrisi hesaplanır ve bu matrise ait özdeğer ve özvektörler bulunur. 
• Elde edilen bu özvektörler büyükten küçüğe doğru sıralanır ve c<k olacak şekilde c adet özvektör 

seçilir. Burada verileri en iyi şekilde ayıran özvektör 1. özvektör, en kötü şekilde ayıran özvektör 
ise k. özvektördür. 

• Seçilen bu yeni özvektör uzayına verilerin izdüşümü yapılır [8-10]. 

2.2.  Random Forests – Rastgele Ormanlar  
Bir çeşit karar ağacı yöntemi olarak adlandırılan rastgele ormanlar oldukça başarılı bir toplu sınıflandırma 
yöntemidir. Leo Breiman tarafından 2001 yılında ortaya atılan bu yöntem veriyi sınıflandırmak için rastgele 
oluşturulmuş birden çok karar ağacını kullanır [11]. Rastgele orman yöntemi diğer toplu sınıflandırma 
yöntemleri olan torbalama ve hızlandırma yöntemlerine göre daha hızlı ve daha yüksek doğruluk oranı ile 
çalışmaktadır [12]. Bu yöntem Breiman tarafından 1996 yılında oluşturulan torbalama yöntemi ile Tin Kam 
Ho’ nun 1998 yılında önerdiği random subspace (rastgele alt uzay) [13] yönteminin karışımıdır [14]. Yani 
rastgele ormanlar yöntemi, torbalama yönteminin rastgelelik katılarak oluşturulan gelişmiş bir sürümüdür. 
Yöntem kısaca eğitim verisinden torbalama yöntemi ile alınan verilerden oluşturulan ağaçların öğrenme 
sonucunda yeni gelen veri için topluca karar vermeleri üzerine kuruludur.  Yöntemin ilk adımı olarak eğitim 
veri setinden torbalama yöntemi içerisinde kullanılan bootstrap tekniği ile her bir veri daha sonra tekrar 
yerine koyulacak şekilde alınarak birbirinden bağımsız karar ağaçları oluşturulur. Daha sonra oluşturulan bu 
ağaçlardan random subspace yöntemi ile ağacı dallarına ayıracak değişkenler belirlenir. Random subspace 
yöntemi karar ağacını dallara ayıracak düğümlerde kullanılacak değişkenlerin tüm değişkenler arasından 
rastgele olarak seçilen az sayıdaki değişkenler içerisinden seçilmesini öneren yöntemdir [14]. Rastgele orman 
yönteminin uygulanması için kullanıcının belirlemesi gereken iki temel parametre vardır. Birinci parametre 
ormandaki ağaç sayısıdır (N) ve ikinci parametre ise her bir ağaçtaki düğümlerde kullanılacak parametre 
sayısıdır (m). Bu değerler rastgele olarak kullanıcılar tarafından belirlenebilmekle birlikte yapılan araştırmalar 
m sayısının toplam değişken sayısının kareköküne eşit olarak alınmasının yaklaşık olarak en iyi sonucu 
ortaya çıkardığını göstermiştir [15]. Rastgele orman ağaçlarının oluşturulacağı veri setinden sistemi test 
etmek için kullanılacak bir test veri seti ayrılmamışsa; sistem kendiliğinden, verileri eğitim ve test verileri 
şeklinde iki kümeye ayırır. Bu iki küme 2/3 eğitim seti (in-Bag) ve 1/3 (out-of-Bag-OOB) şeklinde oranlarla 
oluşturulur. Burada OOB verileri in-Bag verileri ile oluşturulan ağacın hata oranını test etmek için kullanılır. 
Ortaya çıkan bu hata oranını en aza indirmek için m değeri duruma göre artırılır ya da azaltılır [16]. OBB hata 
oranı ağacı dengelemek için kullanılır. Karar verme aşamasında hata oranı en az olan ağaca en yüksek etki 
değeri, hata oranı en çok olan ağaca ise en düşük etki değeri verilir.  Daha sonra verilen oyların çoğunluğunu 
alan sınıfa test verisi atanmış olur [11]. 

3. SONUÇ 
Bu çalışma Visual Studio ortamında C++ programlama dili ve openCV görüntü işleme kütüphanesi 
kullanılarak yapılmıştır. 4 ayrı test yapılarak, tüm testlerde ilk olarak verilerden PCA yöntemi ile özellik 
çıkarımı yapılmıştır. Daha sonra Rastgele Ormanlar yöntemi ile veriler sınıflara ayrılarak eğitilmiştir. 
Kullanılan openCV kütüphanesinin 2.4.9 sürümü, rastgele ormanlar yönteminde; ağaç sayısı en fazla 50, 
değişken sayısı ise otomatik olarak toplam değişken sayısının kareköküne eşit olarak alınmıştır.  Bu testlerde 
PCA’ dan elde edilen özvektörlerden sırası ile en büyük değerli 30, 60, 90, 120 özvektörleri kullanılmıştır. İlk 
iki testte sadece erkek ve sadece kadın verileri kullanılmıştır. Her bir kümede 420 görüntü ve her bir testte 42 
test verisi 378 eğitim verisi kullanılmıştır. Test verisi her duygudan 10 veya 11 adet olmak üzere 4 duygudan 
oluşmaktadır. Bu verilerde kızgın, mutlu, mutsuz ve şaşkın olmak üzere 4 duygu sınıflandırılıp yöntemlerin 
başarı oranları ölçülmüştür. Elde edilen başarı oranı Şekil 2 ve Şekil 3’ de görülmektedir. 

Şekil 2’de görüldüğü gibi erkek verileri için yapılan testlerde ortalama doğruluk oranı yaklaşık olarak %74 
olarak elde edilmiştir. Burada en yüksek doğruluk oranını %86 ile test 2 sağlarken, en düşük doğruluk oranını 
ise %65 ile test 8 sağlamıştır. Şekil 3’ de görülen kadın verileri için ise ortalama doğruluk oranı %72 olarak 
elde edilmiştir. Bu testler arasından en yüksek doğruluk oranını %81 ile test 7, en düşük doğruluk oranını ise 
%63 ile test 5 üretmiştir. Bu iki test sonucu karşılaştırıldığında, erkek verilerinin kadın verilerine göre %2 
değerinde daha fazla başarı sağladığı görülmüştür.  

Yapılan 3. testte ise tüm veriler test edilmiştir. Testte k değeri yine 10 olarak alınmıştır ve her bir test kümesi 
42 kadın ve 42 erkek olmak üzere toplam 84 görüntüden oluşurken, her bir eğitim verisi 756 görüntüden 
oluşmaktadır. Yapılan test sonuçları Şekil 4’ te görülmekte 
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Şekil 2. Erkek görüntülerinin testi 

 
Şekil 3. Kadın görüntülerinin testi 

 
Şekil 4. Kadın-Erkek görüntülerinin testi 
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Sonuçlara göre ortalama başarı oranı yaklaşık olarak %76 olarak elde edilmiştir. Burada en yüksek başarı 
oranı %83 ile test 2’de yakalanırken en düşük başarı oranı %69 ile test 9’da elde edilmiştir. Sonuçlar 
karşılaştırıldığında; en dengeli ve iyi başarı oranı kadın ve erkek verilerinin karma şekilde test edildiği 3. 
testte elde edilmiştir. Bu testte en yüksek başarı oranı ile en düşük başarı oranı arası fark %14 iken, sadece 
erkek verilerinin test edildiği durumda ise bu oran %21’e kadar çıkmıştır. Erkek verilerindeki bu 
dalgalanmanın sebebi test verilerinin ideal seviyede karışmamış olması olarak düşünülmektedir. Diğer 
taraftan kadın verilerinin dalgalanma aralığı ve başarı oranı erkek verilerine oranla daha düşüktür. 
Dalgalanma aralığının düşük olması verilerin daha iyi karıştığının göstergesidir. Tüm testlerden 
çıkartılabilecek bir diğer önemli sonuç ise ortalama olarak en yüksek başarı oranı özvektörlerin 60 olarak 
alındığı durumda sağlanmıştır.  

60
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70
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80
85
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95

100

İKİLİ DUYGU KARŞI

 
Şekil 5. Duyguların İkili Karşılaştırılması 

Yapılan son testte duygu karşılaştırma hedeflenmiştir. Testlerde k değeri 10 ve özvektör değeri önceki 
testlerde en iyi sonucu verdiği için 60 olarak seçilmiştir. Burada duygular ikişerli olarak test edilmiştir ve 
sonuçlar ölçülmüştür. Test sonuçları Şekil 5’ te görülmektedir. Test sonuçlarına göre duygu ayrımında en iyi 
sonucu %93 ile mutlu ve şaşkın duygularının karşılaştırması verirken, en kötü sonucu ise %79 ile kızgın ve 
mutsuz duygularının karşılaştırması vermiştir. Bir başka ifadeyle; kızgın ve mutsuz duyguları görüntülerde en 
az ayrımı yapılabilen duygu çifti olmuştur. 

4. DEĞERLENDİRME 
Bu çalışmada görüntülerden duygu çıkarımı üzerinde çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar literatürde yapılan 
diğer çalışmalar incelendiğinde ortalama olarak kabul edilebilir. Bundan sonraki çalışmalarda bu çalışmanın 
başarısını arttırmaya yönelik farklı öznitelik yöntemlerinin kullanılması ve birkaç veri seti ile karşılaştırma 
yapılması planlanmaktadır.  

Görüntülerden duygu çıkarımı gerçek hayatta birçok alanda kullanılabilecek bir çalışmadır. Yapılan bir polis 
sorgusu esnasında zanlının yüz ifadesinden tahmin edilebilecek duygusu ile yanıltıcı ifade vermesinin önüne 
geçebilir veya havaalanı, alışveriş merkezi, metro gibi büyük topluluk alanlarında kişilerin yüz ifadelerinden 
elde edilecek duygu verisi, tehdit oluşturabilecek olayların önüne geçilmesini sağlayabilir. Bir mağazadan 
ürün alan müşterilerin mağazadan ayrılırken elde edilebilecek duygu verileri mağazanın satışlarını artırmak 
için yapabileceği projelerde kullanılabilir. Kişinin video izlerken yüz ifadesinden duygusunun çıkarılması 
sonucu elde edilen verilerin analizi ile kişiye özgü içerik sağlamada ilerleme kaydedilebilir. Kurumlarda 
personelin ya da üniversitelerde öğrencilerin görüntüleri ile de insan kaynaklarının ihtiyaç duyduğu araştırma 
konularında çıkarımlar yapılabilir. 
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Abstract 
This document is related about a smart method to control stock management systems. Smart stock control 
system has a web based architecture that allows any user to reach at anywhere .Thanks to web based 
architecture users can add or remove goods at their stock , get reports and do any kind of action related 
to stock management at their computer or mobile phones. They can see current stock , current available 
maximum or minimum good rate that can be bought from a customer in real time while they are doing 
action at the application site. 

Keywords: stock , erp, real time data, stock control system. 

1. INTRODUCTION 
Stock control systems are the one of the most important part of the big or small ERP (Enterprise Resource 
Planning) systems of companies. Stock planning is the key factor to maximize financial profit .  For 
companies that manufactures products and sells them at small or big scale or e-commerce companies that has 
big amount of product  which they need to organize , stock and send to customers , stock control system is 
vital point for their business. Stock control system must be reliable , fast and has high accessibility at any 
time anywhere. Stock control systems control the all workflow from manufacturing of the product , keeping 
track of stock and sending to customer or out of the system . System must minimize the amount of the time 
and maximize the performance of the system while making sure that there isn’t any flow at the workflow. 
Smart stock control system provides all of this features with high accessibility to companies. 

2. STOCK CONTROL SYSTEM - RELATED LITERATURE  
Previous Research On Stock Control Systems  

To find best method to use on a stock control system , there is a need of intelligent inventory management 
systems [1] .    

Companies looking for better ways to maintain their inventory and that leads to foundation of new system of 
control [2] 

Discontinuous demands causes to inconvenient stock levels to companies , so that stock control systems must 
arrange safe stock level . [3] 

 

Product demand type is the key factor to choose stock control mechanism [4] 
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There is a wrong assumption that at stock control systems lead times are constant . Stock control systems 
must analyze and create assumptions for leading time. [5] 

3. METHODS 
Smart stock control system relies highly on web technologies . While backend server with database keeps 
track of all actions related to stock control and takes action depending on the situation , also provides 
managers to real time reliable data with client side. 

3.1. Self Control Methods (Principle of the Smart Stock Control System) 

● Smart Stock Control System keeps control of any type model that system has in it.  

● Multiple layer of validation validates value , runs predefined tests and warns managers when any 
kind of error occurs 

● System controls workflow of the stock controls and at the encounter of any unwanted situation 
takes action.  

● System has different predefined tests , test chains and procedures for different kind of situations. 

● Managers are notified at any kind of situation and enable to access their control panel at any device 
that has internet access. 

 

3.2. Application Methods (Server and Client Side Methods) 
● Data is provided to server through client side user actions. 

● Manufactured or new products info is sent to backend with manual user actions or automated  
systems . 

● Managers can access to control panel with any device that enables to access to internet . 

● Web based control panel platform has interactive structure that enables to live data flow . 

● Control panel has any type of reporting tools that hast fixed structure or dynamic structure. 

● System has sql typed database that allows fast data insert and update , index capabilities  

● Server handles all info came from client side and controls that info . 

● Server has self control mechanism that checks any flow at the workflow of the stock control 
system. 

● System works with authentication for all client side actions that allows the track of the actions of 
employees. 

 

 

4. RESULTS AND DISCUSSION 
Smart stock control system has two important part that they are backend and frontend of a web based 
application. 

4.1. Backend Server 
Backend system has MVC typed model structure that enables the division of the improvement and 
development stage of backend application. MVC based structure has Models that represents tables at the 
database . Every model represents a unique table and any kind of change happens at the model effects 
database . Modeling algorithm helps self control of the state of any model and data at the database. 
Controllers listens client side actions and manipulates models according to this actions. Controllers and 
models creates the business logic of the application .View part of the backend server is just static files that 
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provides client side application to user. Backend server communicates client side through http/https protocol 
with JSON typed data.  

 
Fig. 1. MVC structure 

 

There is a middleware between database and controller to handle database operations . Middleware adds 
functionality to models at the MVC structure and helps controller to manipulate , insert data to database . 
Also middleware simplifies the complex database queries that helps to write very complicated database 
queries with single line of code.  

Smart stock control system starts to check data at the backend when data first comes to controller . After there 
is a change happened at the model , system runs predefined tests that related to that type of model.  

Every modal has standard test and related test which each other . Every kind of action that relates to a modal 
triggers these test and the related other models too . Smart stock control system also runs general tests at a 
regular time interval . If there is any error found , system warns the managers and applies to predefined 
procedure to that kind of error . If there isn’t any procedure defined , system decides the best action for that 
situation and applies that action immediately.  

4.3 Client Side 
Client side is MVVM structured single page application with Angularjs frontend javascript framework. 
MVVM structure helps to divide business logic , representation of data and events of user at the front end . 
This concludes cleaner structure and easy testability of the application . (Fig. 2)  

Smart stock control systems client side has multiple validations to prevent any error. System also warns 
managers from any kind of wrong type of action of users. 
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Fig. 2. MVVM structure 

Single page application lifecycle is different from traditional page lifecycle (Fig. 3) . At Traditional web 
applications every user action leads to reload of the whole web page . That is because of traditional web 
applications don’t use javascripts to manipulate  DOM (document object modal or HTML) instead all html 
must be rendered at the server .With power to easily manipulate DOM with javascript single page 
applications doesn’t need to get whole html from server it only needs to data that changes at the website with 
the user action . This minimizes the data transfer between server and client and makes application faster.  

Single page applications also can be cached at the browsers local storage and be served even if there is no 
internet connection available . Application takes actions to queue till there is available internet connection 
and then sends to the events to backend. 

 

 
Fig. 3. Traditional Page Lifecycle vs SPA Lifecycle 
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5. CONCULUSİON 
 

Stock control systems most important part of the companies that produces products and e-commerce 
companies. These systems has to be stable , reliable and smart. System has to detect any kind of problem 
before effects the workflow in a bad way . Stock control systems cannot tolerate any kind of error. Systems 
has to be up and running all the time . Any kind of delay at system can cause lose of big amount of money to 
companies. Because of that system must warn managers at any time and  system managers must access 
system anywhere . System also must think by itself and find the most efficient solution for that situation .  
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Abstract 
The discovery of biological sequences from high-dimensional data is an important research topic in the 
biomedical field. Selecting the most informative features in gene expression data sets for sequence 
classification is a feature selection problem.  

In this paper, it was focused on the problem of identifying predictive genes for robust biomarker sequence 
identification in order to mine tumor-related genes. An ensemble gene selection framework is proposed to 
select the optimal biological sequences for converging to the original feature groups by creating the set 
of feature groups based on the principles of a group-based learning method. The presented framework 
makes it possible to obtain robust tumor-related genes from biological sequences. We tested the 
performance of the ensemble gene selection framework based on the proposed Artificial Immune 
Recognition System (LFSAIRS) versions in order to develop the information gain-based associative 
feature group sets.  

The representative gene sequences increase the reliable classifying accuracy on the training and test set 
separately. The proposed framework is evaluated on six commonly used microarray data sets showing 
increases of approximately 90% in their robustness and classification increases of up to almost 92.4 % of 
the selected gene sequences. The comparative test sets were performed by using Support Vector 
Machines, k-NN, Naive Bayes and Random Forest classifiers.  

Keywords: Ensemble learning, gene selection, machine learning, sequence classification. 

1. INTRODUCTION 
The main focus of feature selection problem is obtaining informative gene sequences from high dimensional 
data sets. Identifying distinctive gene sequences are useful for the biomedical field in order to the discovery 
of biomarkers. Feature selection algorithms used for the purpose of selection minimum subset from full 
feature set for the best accuracy estimation.  The discovery of the most discriminative genes needs a robust 
feature selection framework. The characteristic of the dataset which is the small number of samples and a 
high number of features causes the inconsistency problem. Sub-sampling of training data and formation of the 
associated feature groups provide a basis for the robust feature selection framework. The main objective of 
the formation associative feature groups with using group formation algorithm based on the subsampling of 
the data set is generate stable predictive genes for robust biomarker sequence identification. In order to create 
robust feature selection framework the ensemble gene selection idea is used for converging to original feature 
groups. Ensemble gene selection framework depends on the feature group formation and feature selection 
procedure.  

* Corresponding author. Tel.: +90-484-223 1224/3045: fax: +90-484-223 1998. 

E-mail address: canan@ce.yildiz.edu.tr (C. Batur). 
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In feature grouping step, in order to obtain different subset groups, different subsampling of the data set are 
generated. Then with using data-driven group formation method which exploits the characteristics of target 
data the associative feature groups are generated. Within the scope of this study, the associative feature 
groups formed based on the information-gain strategy within the feature selection framework which taken as 
a basis. An attempt to develop the information gain feature groups defined using high dimensional data with 
the meta dynamics of the proposed feature selection method to Artificial Immune Recognition System 
(LFSAIRS) variations and Standard Genetic Algorithm was made.  

 Creating information gain based feature groups from high dimensional data is mentioned in the second part 
of the paper, the methods used in this study are mentioned in the third part,  the data set mentioned in the 
fourth part and performance results of the optimal biological sequences with discussion are mentioned in the 
fifth part.  

2.  INFORMATION GAIN BASED FEATURE GROUPS  
In this paper, the associative feature groups were obtained by the Information Gain-Based Feature Group 
(IGFG) algorithm. This method determines which attribute in a given training data set is most useful with 
entropy based scores.  Information gain informs about the importance of a given attribute of the full feature 
vectors. The Entropy criterion makes a choice with the help of knowledge in the feature. For this reason, the 
feature is treated as a distribution and its entropy is found. The entropy of the f t attribute with M data can be 
found by equation 1. 

                                                                                                             (1) 

  IGFG based feature groups obtained based on the ensemble feature selection framework using data 
perturbation. These feature group sets were developed with the meta-dynamics of the Artificial Immune 
Recognition Systems and Standard Genetic Algorithm like a single cell in order to find the optimal biological 
sequences.  

3. METHODS 

3.1. Artificial Immune Recognition Systems 
Artificial Immune Recognition System is a supervised learning algorithm which uses the metaphor of the 
mammalian immune system. Artificial Immune Recognition Systems consists of the concepts such as 
artificial recognition balls (ARBs), memory cells, stimulation, hyper mutation, recognition cells.  

Artificial Immune Recognition System (AIRS) consists of the stages of initialization, memory cell 
recognition, resource competition and the selection of memory cells. In this approach, an antigen represents 
a single data instance and allocated to the closest matching ARB (antibody) in the pool of ARBs. At the 
initialization stage, the data set is normalized to the range of [0,1]. After normalization, the affinity 
threshold is calculated by equation (2). At the next stage, antigens are presented to the storage pool with 
antigen training. At the memory cell recognition stage, a stimulation value is assigned to these cells by 
stimulating the recognition cells in the memory pool. Affinity is calculated by equation (3), the stimulation 
values are calculated by equation (4) and (5). The recognition cell with the highest stimulation value is 

calculated by equation (6) then Mcmatch cell is cloned and mutated. The number of clones is calculated by 
equation (7), 

                                                                         (2) 

                                                                                (3) 

 

                                                                                                                        (4) 

  

                                        (5)   
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                               (6)      (6)                          

                                                                           (7) 

The main difference between the AIRS1 and the AIRS2 algorithm is that the usage of the ARB pool as a 
permanent resource or as a temporary resource in the algorithm. In the case of being used as a permanent 
resource in the AIRS1 algorithm, ARBs remaining from previous steps cause the algorithm to spend more. 
Therefore, the complexity of the AIRS2 algorithm is less. Another difference between the AIRS1 and 
AIRS2 algorithms are the definition of the mutation parameter which is in the AIRS1 algorithm that can be 
defined by the user but in the AIRS2 algorithm somatic hyper mutation is used.  In Parallel-AIRS1 and 
Parallel-AIRS2 versions, each part of the training data set is assigned to np number of processes. Thus, it is 
ensured that np number of the memory pool is created by running the AIRS algorithm on each process. As a 
result, the memory pools obtained are merged. 

In this study, the affinity threshold value, clonal ratio, mutation ratio, np, total source, stimulating value, 
hyper mutation ratio, run number and iteration number parameters of the Artificial Immune Recognition 
Algorithms took the values of 0.1, 10, 0.15,2, 150, 0.9, 2.0, 30 and 50, respectively. The fitness function of 
each solution candidate was calculated according to the accuracy of the KNN classifier. 

3.2. Standard Genetic Algorithm 
 Standard Genetic Algorithms (SGAs) are heuristic search-based algorithms which depend on Darwin’s 
principle of “survival of the fittest”. This adaptive optimization technique depends on natural and genetic 
selection. 

In the genetic algorithm, the initial population is created from a pool of possible solution candidate. The 
evaluations of each candidate solution undergo recombination and mutation genetic operators. Based on the 
fitness function determined for the problem the fitness value is assigned to each individual. Each individual 
(or candidate solution) goodness is represented by its fitness value. Then producing new generation is 
performed by population compete for resources and mates. The important point in that stage is the fitter 
individuals are given higher chance to mate. With the principles of the Darwinian theory “survival,” 
individuals propagate throughout the population and yield more “fitter” individuals. In this study, the 
uniform crossover technique and tournament selection method used. While the population size of the 
genetic algorithm parameter takes the value of 100, chromosome length varies according to the dynamic 
size of the feature group. The mutation ratio, number of tournaments, number of runs and number of 
iterations of the algorithm took the values of 0.8, 2, 30 and 50, respectively. The fitness function of each 
solution candidate was calculated according to the accuracy of the KNN classifier.  
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3.3. The Proposed Ensemble Gene Selection Framework   

 
Fig. 1. The proposed ensemble gene selection framework [1] 

 

3.4. Local Feature Selection Method to Artificial Immune Recognition System (LFSAIRS)  
The proposed local feature selection method to Artificial Immune Recognition System is represented step by 
step below [2]. 

1. The initial set of feature group sets are created based on IGFG algorithm. 
2. Do for each Antigen (Ag) until training process is completed:  

2.1.  Calculating  fitness value of the each feature set is calculated by taking into account 
only  best matching cell   

2.2.  Until termination does :  
2.3.  The highest fitness value of the feature set is selected as the best feature set 
2.4.  Generation of  l clones of the best feature set  
2.5.  Mutation of the each  clone 
2.6.  Calculating  fitness of the each clone by taking into account only best candidate cell 
2.7.  Set the highest fitness value of the feature set as a candidate optimum feature subset  
2.8.  If best candidate cell is sufficient to calculate the optimum subset then go step 3. else 

go 2.3  
3. After memory cell replacement stage set the optimum subset of attributes as the subset of the new 

attribute.  If training process is completed go to Step 4, else go to step 2. 
4. Selection of the best-optimized feature set  
5. Classification of the best-optimized feature sets based on test set 

4. DATASET 
The most common six microarray data sets were used in this study. Table 1 includes information on the 
genes, samples and class numbers contained in the data sets used in this study. 

 Table I. Micro Array Data Set [3]. 

Data sets 

Gene Sample Class 

Colon 63 64.2 64.3 

Lungstd 2000 62 2 

Prostate 5000 181 2 
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SRBCT 6034 102 2 

Lymphoma 2308 63 4 

Leukemia 4026 62 3 

  In this work, experimentally obtained performance values were achieved by dividing the data sets as 70% 
training and 30% test set. The proposed ensemble gene selection framework is applied only on the training 
set.   Bootstrap was applied on the training data set in order to ensure the resistance of training samples 
against variations. Then n is a number of the selected feature groups, which are created by IGFG algorithms. 
These group feature selection algorithms are separately running on the each of the bootstrap data sets. We set 
the t and n parameters respectively to 10 and 10 for all algorithms. The number of features contained in the 
feature groups obtained at the end of the each group feature selection algorithm varies to for each data set. 
Learning was performed at the group level by improving the feature groups presented to the LFSAIRS1, 
LFSAIRS2, Parallel-LFSAIRS1 and Parallel-LFSAIRS2 like a single cell. The fitness function of each 
candidate solution was calculated according to the KNN classifier accuracy performance. WEKA [4] was 
used to obtain classifying accuracies. For all algorithms, the classifying accuracy of the optimal candidate 
solution obtained at the end of each run with using the test data set with 10 cross-fold validations. The 
performance values added to the results were calculated by taking the average of the number of runs.  

 

5. PERFORMANCE RESULTS AND DISCUSSION 
In this paper, it was focused on the problem of identifying predictive genes for robust biomarker sequences in 
order to mine tumor-related genes. The ensemble gene selection framework is proposed to select the optimal 
biological sequences for converging to the original feature groups by creating the set of information-gain 
based feature groups. 

Table II. Average classification accuracy of algorithms with IGFG based on SVM classifier  

Data set %LFSAIRS2 %LFSPAIRS2 %LFSAIRS1 %LFSPAIRS1 %SGA 

Colon  63 64.2 64.3 63.1 63.8 

Lungstd 91.6 95.2 95.5 95.6 
96.4 

Prostate 63.8 62.3 48.3 65 
55.7 

SRBCT 54.6 55.7 56.1 58.8 
50 

Lymphoma 86.9 85.7 83.4 83.4 
     82.3 

Leukemia 85.6 85 86.6 85.3 
      
   83.3 

 

Table III. Average classification accuracy of algorithms with IGFG based on NB classifier  

Data set %LFSAIRS2 %LFSPAIRS2 %LFSAIRS1 %LFSPAIRS1 %SGA 

Colon 37.6 
46.1 45 37.2 

44.6 

Lungstd 91.6 
96.3 96.9 96.5 

95.6 

Prostate 55.2 
54 43.5 53.3 

50.4 

SRBCT 40.7 
40 40 39.2 

42.3 
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Lymphoma 76.9 
76.9 76.9 76.9 

76.9 

Leukemia 86.6 
86.6 86.6 86.6 

86.6 

 

Table IV. Average classification accuracy of algorithms with IGFG based on RF classifier  

Data set %LFSAIRS2 %LFSPAIRS2 %LFSAIRS1 %LFSPAIRS1 %SGA 

Colon 
63.8 58.4 60.4 59.1 61.5 

Lungstd 
91.6 91.1 91.1 92.3 92 

Prostate 
61.4 63.8 58.3 59.2 62.8 

SRBCT 
35.3 36.5 40 36.9 38.4 

Lymphoma 
79.2 78.4 75.3 78.4 76.9 

Leukemia 
83.3 85.3 85.3 86 86 

According to the average classification of accuracy results shown in TableII, Table III and Table IV, it was 
observed that the algorithms achieved highest classifying accuracy result respectively Lungstd, Leukemia and 
Lymphoma data sets for SVM, NB and RF classifiers. It was observed that the algorithms achieved highest 
classifier performance by the LFSAIRS1 approach on Lungstd data set by 96.9 % based on NB classifier and 
the lowest classifier performance showed by the LFSAIRS2 approach on SRBCT data set by 35.3% based on 
RF classifier. 

Table V. Robustness results of algorithms based on IGFG. 

Data set LFSAIRS2 LFSPAIRS2 LFSAIRS1 LFSPAIRS1 SGA 

Colon  0.69  0.73  0.71  0.79  0.7 

Lungstd  0.8  0.9  0.8 0.9 
 0.71 

Prostate  0.8  0.9  0.84  0.9 
 0.8 

SRBCT  0.7  0.84  0.72  0.84 
 0.72 

Lymphoma 0.77  0.87  0.6  0.89 
 0.8 

Leukemia  0.8  0.9  0.8  0.9 
 0.8 

 
Table VI. The average selected feature size of algorithms based on IGFG. 

Data set µLFSAIRS2 µLFSPAIRS2 µLFSAIRS1 µLFSPAIRS1 µSGA 

Colon 9.7 8.95 9.4 9.65 9.7 

Lungstd 123.5 127.2 124.4 121.2 
56 

Prostate 49.1 46 47 46.9 
34.4 
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SRBCT 13.2 12.7 13.5 12.4 
11.5 

Lymphoma 14 15.7 14.4 14.8 
13.8 

Leukemia 153.8 154.2 151.7 152.2 
65.7 

Table V shows the stability results of the algorithms. The results showed respectively LFSPAIRS2 and 
LFSPAIRS1 algorithms gave the higher stability results than LFSAIRS1, SGA, and LFSAIRS2 algorithms. 
The proposed framework is evaluated on six commonly used microarray data sets showing increases of 
approximately 90% in their robustness results. In Table VI, the average selected feature size of algorithms 
presented. The comparison results showed that the feature reduction capacity of the SGA algorithm was 
better compared to the other algorithms. 

The average classifier accuracy on the training set and test set separately with using SVM and k-NN classifier 
shown in Table VII, Table VIII, and Table IX. Algorithms achieved highest classifying accuracy result on 
Lungstd data set. In Table VII, 3-gene subsets {32702_AT, 32711_G_AT, 32716_AT} with  82% training 
accuracy has 86.1% prediction accuracy with SVM classifier and 78.6% training accuracy has 92.4% 
prediction accuracy with KNN classifier based IGFG for the LFSAIRS1 algorithm. 3-gene subsets {AFFX-
THRX-5_AT, 31439_F_AT, 31447_AT, 31477_AT} with 84.8% training accuracy has 86.1% prediction 
accuracy with SVM classifier and 82% training accuracy has  88.8% prediction accuracy with KNN classifier 
based IGFG for the LFSPAIRS1 algorithm on Lungstd data set. In Table VIII, 3-gene subsets {33336_AT, 
33337_AT, 33698_AT} with  83.4 % training accuracy has 86.1% prediction accuracy with SVM classifier 
and 88.9% training accuracy has 86.1% prediction accuracy with KNN classifier based IGFG for the 
LFSAIRS2 algorithm. 2-gene subsets {40719_AT, 40721_G_AT} with 82 % training accuracy has 88.8% 
prediction accuracy with SVM classifier and 83.4% training accuracy has 91.6% prediction accuracy with 
KNN classifier based IGFG for the LFSPAIRS2 algorithm on Lungstd data set.  

Table VII. Representative gene subsets obtained by LFSAIRS1 and LFSPAIRS1 based on IGFG feature groups. 

Data sets Optimal Gene Subset 10 CV % on 

SVM 

Train    Test 

10 CV % on 

KNN 

Train    Test 

Optimal Gene 

Subset 

10 CV % on 

SVM 

Train    Test 

10 CV % on 

KNN 

Train Test 

Colon 
{H55759,M83254,D15057} 63.2 69.2 69.1 76.9 {R60217, J00277} 63.2 69.2 67.8 84.6 

Lungstd 
{32702_AT, 32711_G_AT, 

32716_AT} 
82 86.1 78.6 92.4 {AFFX-

THRX5_AT, 
31439_F_AT, 
31447_AT, 
31477_AT} 

84.8 86.1 82 88.8 

Prostate 
{38933_AT, 38953_AT} 

 
49.3 47.6 76.5 71.4 {34930_AT, 

34932_AT, 34934_A  
37469_AT, 37470_A  
37471_AT} 

 

70.3 57.4 59.2 52.3 

SRBCT 
{GENE1007, GENE1008, 
GENE1009, GENE2305, 

GENE2306} 

62 68.4 68 56.1 {GENE773, 
GENE774, 
GENE842, 
GENE843, 
GENE844} 

64 38.4 56 61.5 

Lymphoma 
{GENE2740X, GENE2741X} 65.3 76.9 59.1 69.2 {GENE3145X, 

GENE3105X} 
65.3 76.9 57.1 61.5 

Leukemia 
{D87002_CDS2_AT,HG2846-

HT2983_AT} 
59.6 86.6 54.3 73.3 {U61263_AT, 

U62531_AT, 
U63717_AT} 

63.1 86.6 57.8 80 

 

2979



8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey 

 

Table VIII. Representative gene subsets obtained by LFSAIRS2 and LFSPAIRS2 based on IGFG feature groups. 

Data sets Optimal Gene Subset 10 CV % on 

SVM 

Train      Test  

10 CV % on 

KNN 

Train        Test   

Optimal Gene Subset 10 CV % on 

SVM 

Train     Test  

10 CV % on 

KNN 

Train    Test 

Colon 
{D00763,X66839} 63.2 69.2 57.1 69.2 {R09479, 

M73481,H79349, 

T41207, T54364, 

R56052} 

63.2 69.2 59.1 69.2 

Lungstd 
{33336_AT, 33337_AT, 

33698_AT} 
83.4 86.1 88.9 86.1 {40719_AT, 

40721_G_AT} 
82 88.8 83.4 91.6 

Prostate 
{36768_AT, 36769_AT, 

36770_AT} 
61.7 57.1 62.9 57.1 {36763_AT, 

36764_AT, 36766_AT, 
37051_AT, 37054_AT, 
37056_AT} 

60.4 52.3 60.4 66.6 

SRBCT 
{GENE767, GENE768, 

GENE769} 
62 58.4 62 63 {GENE864, GENE865} 62 54.6 61.3 60.2 

Lymphoma 
{GENE2648X,GENE2647X, 

GENE2684X} 
65.3 76.9 55.1 61.5 {GENE526X, 

GENE527X} 
71.4 76.0 85.7 84.6 

Leukemia 
{U83117_AT, X16546_AT, 

X78712_AT} 
59.6 86.6 61.4 73.3 {M17446_S_AT, 

U50327_S_AT} 
61.4 86.6 59.6 73.3 

 

In Table IX, 3-gene subsets {33336_at, 33337_at, 33698_at } with  83.4% training accuracy has 86.1% 

prediction accuracy with SVM classifier and 88.9% training accuracy has 86.1% prediction accuracy with 

KNN classifier based IGFG for SGA algorithm. It was observed that the selected gene subset by LFAIRS2 

and  SGA algorithms are same for Lungstd data set. LFSPAIRS1 algorithm with 38.4% prediction accuracy 

and SGA algorithm with 44% training accuracy gave lowest classifying accuracy result on SRBCT data set. 

Table IX. Representative gene subsets obtained by SGA based on IGFG feature groups. 

Data sets                                            10 CV % on  SVM                               10 CV % on  KNN 

Optimal Gene Subset   Train   Test               Train          Test  

Colon 
{R60217, J00277} 63.2         69.2 60.8 84.6 

Lungstd 
{33336_at, 33337_at, 

33698_at } 
83.4 86.1 88.9 86.1 

Prostate 
{37241_at, 37243_at} 71.6 52.3 64.1 52.3 

SRBCT 
{GENE842, 

GENE843,GENE844} 
44 55.1 54 56.8 

Lymphoma 
{GENE1731X, 
GENE1576X} 

69.3 76.9 69.3 84.6 

Leukemia 
 {Z17240_at, L49218_at}  77.7  86.6 73.6 80 

6. CONCLUSION 
In this paper, the presented framework makes it possible to obtain representative gene sequences which may 
tumor-related genes. The main aim of this work is obtaining robust biological sequences based on the 
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proposed Artificial Immune Recognition System (LFSAIRS) algorithm versions. Information-gain based 
feature groups generated in order to develop the proposed ensemble gene selection framework. Performance 
results show that the representative gene sequences increase the reliable classifying accuracy on the training 
and test set separately. The proposed framework was evaluated on six commonly used microarray data sets. 
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Abstract 
In recent years, a kind of renewable energy, the solar energy is becoming considered important topic day 
by day. The manufacturing of solar panel has been increasing due to solar energy demand. The 
performances of the PV (photovoltaic) panels are critically important issue for users. The environmental 
and physical effects such as temperature irradiance and etc. change the electrical behavior of the PV 
panels. Consequently, any PV panel user had better not neglect this kind of conditions in order to obtain 
a satisfactory power performance. This paper presents the simulation model of PV-cell, PV module/array 
in MATLAB/Simulink. The simulation enables the performance of the PV system to be easily analyzed and 
optimized. In this work, first, the real time data of a PV panel including temperature, voltage and current 
are measured from a PV module experimental set-up under varying environmental conditions. The 
simulation model is  then made with Matlab/Simulink in order to analysis the performance of the PV 
panel under the identical real time condition. The simulation results is compared with the experimental 
results, illustratively. The simulation model demonstrates a high harmony with the experimental model. 
As a result, the simulator can be very useful in order to analysis the performance of any PV module/array 
systems and initiates how to design the solar system with consideration of environmental factors. 

Keywords: Irradiance, Matlab   /Simulink, PV Cell Model, PV Panel Simulator, Solar Energy. 

1. INTRODUCTION 
Electricity production by renewable energy sources is actually promoted in many countries worldwide and is 
considered a strategic objective for the new Year’s. Many founding programmes also support project that 
provide potential utilities with access to renewable energy solutions and increase familiarity with renewable 
energy technologies. [1]As days go by, the importance of renewable energy sources is increasing due to fossil 
fuels run out and harmful for the environment. Experts are working very hard on renewable energy sources 
including solar energy, wind energy, biomass etc. The advantages of these types of renewable energies are 
that they are inexhaustible and do not harm the environment. One of these renewable energy sources, the 
solar energy is the most useful because of it is abundant and free of the cost around the world. 

The need for an increasing  use of  photovoltaic energy systems is acknowledged throughout the world.[2] 
We are motivated to use solar energy in this paper because the average energy generated 
from the sun is about 3.846X1026 W(watt) or 3.846X1033 ergs/sec. 1, 74,000X1012 W of 
incoming solar irradiation at the upper atmosphere. It is vivid that the energy from the 
sun is sufficient enough to meets the energy demands in the world. Besides the other 
advantages of using solar energy, it is really impossible to damage the PV cell, since it has 
no moving parts. Therefore, this system requires less maintenance.[3] 

                                                   
* Corresponding author. Tel.: (0484) 212-1111 / 3098 
E-mail address: ramazanmenak@siirt.edu.tr (R. Menak).  
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Due to these benefits of solar energy, the production and using of PV panels is also increasing. Panel 
manufacturers have been conducting various studies to obtain the highest level of efficiency from PV Panels. 
Researchers also carry out some studies in order to improve the efficiency of PV panels under varying 
environmental factors including irradiance, temperature etc. The environmental and physical effects such as 
temperature irradiance and etc. change the electrical behavior of the PV panels. Because of the extreme 
temperature and the low irradiation values gives a negative effect at the output of the panel, this data should 
not be neglected by the users. 

This work focuses on the optimization and analyzing of the electrical behavior of the PV panel under varying 
environmental factors including temperature, irradiance etc. In this work, first, the real time data of a PV 
panel including temperature, voltage and current are measured from a PV module experimental set-up under 
varying environmental conditions. The simulation model is then made with Matlab / Simulink in order to 
analyze the performance of the PV panel under the same real time condition. 

2. MATERIALS AND METHODE 

2.1.Design Experimental Setup of The PV Panel 
 

 

Fig.1. Design experimental set up of the PV panel with cooling water to obtain experimental data 

 

Before starting to obtain data from experimental design, one should determine Rload which has important 
role to observer electrical behavior of the output of the PV panel. For this purpose, a 100 (Ω) ohm rheostat 
was first connected to the output of the panel. Starting from 0 ohm to 100 ohm, the value of the rheostat is 
gradually increased to obtain the current, voltage and power values at the output of the panel. The max.  
power of the panel is measured 54W (watt), on this value the Rload is determined as 3.3 (ohm) .This shows a 
Rload should be 3.3 ohm  as costant value at the max power point of the panel. So in this work we use Rload 
as 3.3Ω.[4] 

In this section, we set up experimental design of the PV panel under 1000 W/m 2  (measured from radiation 
measuring device) irradiance and then cooling water was used to cooling the front surface of the panel to 
reduce the panel temperature for 12 min. First the temperature of the surface of the panel was 48C ° . This 
values measured from thermocouple which is on the surface of the panel. By using data logger, all values that 
we need including temperature, voltage, current and power recorded on the PC simultaneously. By reducing 
temperature of the surface of the panel the output power of the panel is increasing as shown in Table I. 

2983



Comparison of Experimental and Simulation Results of Photovoltaic Module/Array Under Varying 
Environmental Factors,R.Menak,S.Aksoy,H.Kizmaz 

 

 

 

 

 

2.2. Modelling a PV Module 
Photovoltaic (PV) modules are solid-state devices that convert sunlight directly into electricity, this is due to 
photo-effect phenomena[5]. Fig.3 shows the equivalent circuit of the ideal photovoltaic cell. The basic 
equation from the theory of semiconductors [6] that mathematically describes the I-V characteristic of the 
ideal photovoltaic cell is: 

I I Ipv d= −                                                                                                                                                  (1) 

[exp( ) 1]0
qVI Id akT

= −                                                                                                                                   (2) 

[exp( ) 1]0
qVI I Ipv akT

= − −
 
                                                                                                                            (3) 

Rs

Ipv RpDiode

G

T

IdIpv
IRp

I

V

İdeal PV cell

Pratical PV device

 
 

Fig.3.Equivalent circuit of pratical photovoltaic cell 

Where; 

I is PV module output current , I pv  is photocurrent which is current generated by the incident light, 0I  is 

saturation current, Id is the Shockley diode equation, q (1.60217646.10 19− C) is the electron charge, k  

(1.3806503.10 23−  J/K)  is the Boltzmann constant, T  (Kelvin) is the temperature of the cell, and a is the 
diode ideality constant. An ideal PV cell can be shown as a parallel diode connected photo generated current. 
In practice, however, a series-connected resistor and a parallel-connected resistor must be added. According 
to this circuit, the output current can be shown as follows: 

I I I Ipv d Rp= + +  (4)                                                                                                                                                                    

I I I Ipv d Rp= − −
 
                                                                                                                                         (5) 

The IRp is current flow on the parallel resistance  and as we know Id  From equation (2)  , the equation (5) 

can be shown as follow: 

exp 10
qV Vd dI I Ipv kta Rp

  = − − −                
                                                                                                           (6) 
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If we determine
 
V V IRd s= +

 
and 

N kTs actVt q
=  then the equation (6) can be shown as follow: 

exp 10
V IR V IRs sI I Ipv V a Rt p

  + +
= − − −  

  
                                                                                                              (7) 

Where Vd  is diode voltage, Vt  is thermal voltage of the array with Ns  (number of cell in series). As we 
know, PV modules are formed by bringing together PV cells. The cells connect in series ( Ns ) increase the 
output voltage and the cells connect in parallel ( N p ) increase the current. If one module has a cell connected 

in series and in parallel then the equation (7) can be shown as follow: 

exp 10
V IRs V IRsI N I N Ip pv p V a Rt p

  + +
= − − −  

                   
                                                                                   (8) 

Where; 

I is  PV module output current (A) ,  N p is Number of cells connected in parallel, I pv  is Photocurrent (A) 

0I  is Saturation current (A), V  is PV module output voltage (V), Rs  is series resistance of the  PV cell (Ω ), 
Rp  is parallel resistance of  the PV cell (Ω ), Vt  is thermal voltage of the cell (V),  a  is diode ideality 

constant. 

With this equation (8) we can obtain the V I− curve as we see in Fig.4 . 
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Fig.4. I V− curve of  PV module and the point of the Isc  , Voc  and maxP ( * )V Imp mp . 

2.3. Identification the Unknown Parameters 
In order to simulate a PV module in Matlab/Simulink we need use equation (8). But there is some unknown 
parameters including I pv  , 0I  must be extracted. On the other hand the external effect including  irradiation 

( )G  and temperature ( )T  is determine behavior of I V− curve. Because of G and T is changed under 
environmental factors we will use those values as changeable values in the simulation. When the p-n junction 
of a PV module is exposed to incident light, a reverse current, which depends linearly on G  and is also 
slightly influenced by the T  [7],  is generated across the junction. This current is known as photocurrent  
I pv  and it can be mathematically expressed as I pv [8] . 

( )( ),
GI I K T Tpv sc ref i act refGref

= + −                                                                                                            (9) 
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The diode saturation current 0I   and its dependence on the temperature may be expressed  by (10) [9] 

3 * 1 1*exp0 0, *
q ET gactI I ref T a k T Tref ref act

    
    = ∗ −        

                                                                                            (10) 

,
0,

,exp 1
*

Isc refI ref Voc ref
a Vt

=
 

−  
 

                                                                                                                            (11) 

Where; 

G is operational irradiation value, Gref is reference irradiation value, ,Isc ref  is short circuit current, Ki  is 

short circuit current/temperature coefficient, Tact is operational temperature value, Tref is reference 

temperature value, q  is electron charge, Eg  is band gap energy of the semiconductor, a is ideality factor of 

diode, k  is Boltzmann constant, ,Voc ref  is open circuit voltage. 

2.4.  Pv Module Simulator 
In order create a PV module simulator, we need to use equation between Eq. (1)-Eq.(11).The simulator 
consists of several subsystem. The final shape of the simulator is as shown in below. There are several 
varying parameters at the input of the PV module. Those parameters are changeable under varying 
environmental factors and PV panel physical factors. Radiation and Temperature values are changed due to 
varying environmental factors, as well as ,Isc ref , ,oc refV , Rs  and Rp  values are changed due to the physical 

properties of the PV panel. The output voltage and the output current  of the PV module is measured from  
the output of the PV module. The output power of the PV module can be calculated as *I V  the well-known 
power calculation equation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5. PV module simulator with input and output parameters 

The simulation results as seen in Table II. is obtained under 21000 /w m  irradiation and varying temperature 
values. The current and power values in the simulation were obtained by entering the temperature and voltage 
values in place of them in the simulation. Those voltage and temperature values was obtained from the 
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experimental data so as to provide the same conditions. In this way, simulation data is obtained under the 
same conditions as experimental data has been obtained. 

 

Fig.6. Displaying a PV module simulator output voltage, current and  power values under 21000 /w m  irradiation and 

26C°  temperature 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

Table I. , ,V I P  values from Experimental design under 21000 /W m  irradiance and varying temperature values 

Periode 

(min.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tempera-
ture 

( C°  ) 

48 47 46 44 43 40 37 34 30 29 27 26 

Voltage 

(V) 

13.65 13.75 13.85 13.96 14 14.18 14.44 14.73 14.77 14.96 15.22 15.26 

Current 

(A) 

3.855 3.852 3.865 3.872 3.927 3.966 4.01 4.1 4.16 4.18 4.26 4.28 

Power 

(W) 

52.62 52.97 53.53 54.05 54.98 56.24 57.90 60.39 61.44 62.53 64.84 65.31 
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Table  II. P   values from simulator under 21000 /w m  irradiance and  varying temperature values 

Temperature 

      ( C°  ) 

48 47 46 44 43 40 37 34 30 29 27 26 

Power 

(W) 

51.70 52.68 53.61 55.59 56.47 58.7 60.57 62.23 63.65 64.23 65.16 65.45 

 

As it is shown in Table.I and Table.II we can easily see experimental data and simulation data. It is recorded 
current, voltage and power values from the experimental mechanism so as to use those values in the simulator 
and compare them in the aspect of the output power. The comparison of the output power of the experimental 
mechanism and simulator has been shown in Fig.6.  

 

 
Fig.6. Comparison of experimental data output power and simulation data output power with showing the very small 

difference between them. 

 

 

 

Fig.7. Characteristic I V−  and P V− curve of  PV panel module under varying temperature values. 
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4. CONCLUSIONS 
 In this work, a PV module is simulated under varying environmental conditions. The output data of the 
simulator has been observed. In order to verify the correctness of the simulator, a real-time PV module 
mechanism was designed before. The output values of the real time PV module and the output values of the 
simulator is compared under varying temperature values. The results as we see in the section 3 shows a great 
accuracy of the simulator. Especially as we see in Fig.6, it is observed that the output power of the each 
system is kept going at the same level with a very small differences. This is indicating that the simulator 
achieves its purpose. This proposal simulator can be useful for whom desire to their PV module/array is 
suitable in the their environmental conditions. 
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Abstract 
The aim of this study is to investigate the effect of welding current on micro hardness of joints in 
resistance spot welding of SPA-C atmospheric corrosion resistant steel sheets used in side wall and roof 
in rail vehicles. A timer and current controlled resistance spot welding machine having 120 kVA capacity 
and a pneumatic application mechanism with a single lever was used to prepare the specimens. Welding 
periods were chosen as 5, 10, 15, 20, 25 and 30 cycles (1 cycle=0,02 s) and also welding currents were 
increased from 6 kA up to 14 kA by rise of 0,5 kA. The electrode force was kept constant at 6 kN. The 
effect of welding current on micro vickers hardness of obtained spot welded joints was researched by 
using related diagrams and the optimum welding currents and times were advised.  

Keywords: Resistance spot welding, Micro vickers hardness, Rail vehicles. 

1. GİRİŞ
Elektrik direnç nokta kaynağı günümüz endüstrisinde kullanılan en yaygın [1,2] ve en eski kaynak 
yöntemlerinden biridir. Örneğin modern bir taşıtta 2000 ile 5000 arasında nokta kaynağı vardır [3]. 

İşlem ısı, basınç ve zamanın bileşiminden meydana gelir. İsminden de anlaşıldığı gibi kaynak edilen iş 
parçalarının elektrik akımına gösterdikleri direnç yöntemin esasını oluşturur [4].  

Elektrik direnç nokta kaynağının avantajları arasında dolgu metali gerektirmemesi, yüksek üretim hızı, 
otomasyona uygunluğu, ark kaynağına nazaran operatör hatalarının daha az olması ve tekrar edilebilirliğinin 
iyi olması sayılabilir. Dezavantajları ise ekipman maliyetinin ark kaynağına nazaran yüksek olması ve 
bağlantı tipinin bindirme ile sınırlı olmasıdır [5].  

Elektrik direnç nokta kaynağı yaygın olarak düşük karbonlu çeliklerin birleştirilmesinde kullanılır [6]. 
Yüksek dayanımlı düşük alaşımlı çelikler, paslanmaz çelikler, nikel, alüminyum, titanyum ve bakır alaşımları 
da bu yöntemle kaynak edilebilir [7]. 

Elektrik direnç nokta kaynağında istenilen bağlantıyı elde etmek için proses parametrelerinin kontrolünün 
sağlanması gereklidir. Kaynak işleminden sonra kaynak çekirdeğinde ve ısının tesiri altındaki bölgede 
(ITAB) mekanik ve metalurjik olarak büyük değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişikliklerin 
incelenmesi emniyetli bir nokta kaynağı için son derece önemlidir [8].Bu yüzden bu çalışmada başlıca proses 
parametrelerinden biri olan kaynak akım şiddetinin bağlantının sertliğine etkisi incelenmiştir.  

* Corresponding author. Tel.: +90-258- 2964183 
E-mail address: vonar@pau.edu.tr (V. Onar). 
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2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

2.1. Deneylerde Kullanılan Malzeme 
Deney malzemesi olarak raylı sistem araçlarının dam ve yan duvarlarında kullanılan atmosferik korozyona 
dayanıklı çelik saclar kullanılmıştır.2,3 mm kalınlığındaki SPA-C çelik sacların kimyasal bileşimleri ve 
mekanik özellikleri sırasıyla Tablo 1’de ve Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Deney malzemelerinin kimyasal bileşimi (%). 

Malzeme C Si Mn P Cr Ni Al Cu 

SPA-C 0.099 0.397 0.433 0.091  0.605 0.257 0.045 0.331 

 

Tablo 2. Deney malzemelerinin mekanik özellikleri. 

Malzeme Akma Dayanımı 

(MPa) 

Çekme Dayanımı 

(MPa) 

Uzama                      

(%) 

SPA-C 430 550 45 

 

2.2. Direnç Nokta Kaynak Makinesi ve Elektrotları 
Deneylerde tek kollu, 120 kVA gücünde elektronik akım ve zaman kontrollü, pnömatik basma tertibatlı 
elektrik direnç nokta kaynağı makinesi kullanılmıştır. Kaynak zamanı, sıkıştırma ve tutma süreleri, makinenin 
kendi elektronik donanımları aracılığıyla ayarlanmıştır. 

Deneylerde, uç çapı 7 mm. olan bakır – krom – zirkonyum alaşımı elektrotlar (CRM 16X-CuCrZr; Malzeme 
no:2.1293; RWMA / DIN 44759 Sınıf 2) kullanılmıştır. Tablo 3’de elektrotların kimyasal bileşimleri ve 
mekanik özellikleri verilmiştir. 

 

 

 

Tablo 3. Deneylerde kullanılan elektrotların kimyasal bileşimleri ve mekanik özellikleri. 

Alaşım 

 

Kimyasal Bileşim 

(%) 

Isıl İletkenlik 

(J/CmsoK) 

Elektrik İletkenliği 

(m/Ωmm2) 

Çekme Dayanımı 

(MPa) 

CuCrZr Cr > 0,4 ; Zr > 0,03 ; g.k. Cu 320 48 590 

 

2.3. Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Kaynak Prosesi 
Deney parçaları, giyotin makas ile (200x30) mm boyutlarında kesildikten sonra, derin bir kap içerisinde %96 
saflıktaki etil alkol içerisinde yıkanmış ve temiz bir bezle silinerek yüzeyleri yağ, pas ve kir gibi yabancı 
maddelerden arındırılmış ve üst üste bindirilerek kaynak edilmiştir. 

Elektrot kuvveti tüm deney boyunca 6 kN değerinde sabit tutulmuş ve sürekli olarak kontrol edilmiştir. 
Kaynak zamanı 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 periyot olarak değiştirilmiştir. Sıkıştırma ve tutma süreleri 25 periyot 
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olarak sabit tutulmuştur. Kaynak akım şiddeti 6 kA’den 14 kA’e kadar 0,5 kA artırılarak değiştirilmiştir. 
Deneylerde uygulanan proses parametreleri Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 1. Proses parametreleri 

Elektrik direnç nokta kaynağı ile birleştirilmiş deney numunelerine ait bazı resimler Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 2. Kaynak yapılmış deney numuneleri 

2.4. Bağlantıların Sertlik Değerlerinin Ölçümü  
Kaynak akım şiddetinin direnç nokta kaynaklı bağlantıların sertliğine etkisini incelemek amacıyla, her bir 
numunenin sertlik değerleri mikro vickers sertlik ölçme cihazıyla ölçülmüştür. Ölçümler Şekil 3’de şematize 
edildiği biçimde çekirdek enine ve boyuna kesitinde esas metal, ısının tesiri altındaki bölge ve kaynak 
çekirdeğini içerisine alacak şekilde 0,3 mm aralıklarla yapılmıştır. Laboratuar koşullarında yapılmış bütün 
sertlik ölçümleri mikro vickers sertlik ölçüm test metodu kullanılarak yapılmış ve 100 g yük ve piramit batıcı 
uç 10 s süreyle uygulanmıştır. 
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Şekil 3. Sertlik ölçüm doğrultuları 

3. . DENEYSEL SONUÇLAR  

3.1. Kaynak Akım Şiddetinin Bağlantıların Sertlik Değerlerine Etkisi 
Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7, Şekil 8 ve Şekil 9’da 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 periyot kaynak zamanlarında 
değişik kaynak akım şiddetlerinde elde edilen bağlantılara ait sertlik grafikleri gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4. Beş periyot kaynak zamanında kaynak akım şiddetinin sertliğe etkisi (Dikey ve yatay doğrultu) 

 

 
Şekil 5. On periyot kaynak zamanında kaynak akım şiddetinin sertliğe etkisi (Dikey ve yatay doğrultu) 
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Şekil 6. Onbeş periyot kaynak zamanında kaynak akım şiddetinin sertliğe etkisi (Dikey ve yatay doğrultu) 

 

 
Şekil 7. Yirmi periyot kaynak zamanında kaynak akım şiddetinin sertliğe etkisi (Dikey ve yatay doğrultu) 

 

 
Şekil 8. Yirmibeş periyot kaynak zamanında kaynak akım şiddetinin sertliğe etkisi (Dikey ve yatay doğrultu) 
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Şekil 9. Otuz periyot kaynak zamanında kaynak akım şiddetinin sertliğe etkisi (Dikey ve yatay doğrultu) 

Bağlantılara ait sertlik grafikleri incelendiğinde; bağlantının aşağıda belirtildiği gibi üç farklı bölgeden 
oluştuğu görülmektedir: 

i) Esas metal 

ii) ITAB 

iii) Kaynak çekirdeği 

Kaynak çekirdeğinden esas metale doğru gidildikçe sertlik değerlerinde bir düşüş olmaktadır. Sertlik 
değerlerine genel olarak bakıldığında en düşük sertlik değeri esas metalde, en yüksek sertlik değeri ise 
kaynak çekirdeğinde bulunmuştur. ITAB sertliği esas metalden yüksek, kaynak çekirdeğine göre daha düşük 
bulunmuştur. Bağlantıların esas metal bölgesinde ki sertlik değerleri ortalama 160 HV iken kaynak 
çekirdeğine doğru gittikçe artmış ve kaynak bölgesinde ortalama 400 HV olarak ölçülmüştür.  

4. SONUÇLAR 
Raylı sistem araçlarında kullanılan SPA-C atmosferik korozyona dayanıklı çelik saçların direnç nokta 
kaynağı deneylerinde; kaynak akım şiddeti ve kaynak zamanı değiştirilirken elektrot kuvveti, sıkıştırma ve 
tutma zamanları sabit bırakılmıştır. Ön deneylerde kaynak akım şiddeti ve zamanı değiştirilerek, kaynak 
işleminin gerçekleştiği en küçük değerden malzemelerin delindiği en büyük değere kadar kaynak yapılmıştır. 
Ön deneylerin sonuçlarına göre her deney koşulunda elektrik direnç nokta kaynak bağlantılı parçalar elde 
edilmiştir. Elde edilen bu bağlantılar üzerinde mikro vickers sertlik ölçümleri yapılmıştır. Sonuç olarak 
kaynak akım şiddetinin bağlantıların sertlik değerlerine etkisi incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

- SPA-C atmosferik korozyona dayanıklı çelik saçların elektrik direnç nokta kaynağında elde edilen 
bağlantılarda esas metalden kaynak çekirdeğine doğru gidildikçe sertlik değerlerinin arttığı görülmüştür. 
Kaynak çekirdeğinin sertliği esas metalin sertliğinin 2,5 katıdır. Bunun nedeni kaynak bölgesinin çok kısa bir 
zaman içerisinde ısınıp soğumasına bağlı olarak oluşan martenzit yapıdır [9]. 

- Kaynak akım şiddetinin artmasıyla birlikte kaynak bölgesine giren ısı miktarı artmakta ve buna bağlı olarak 
soğuma hızı artmaktadır. Bu yüzden yüksek akım şiddetlerinde sertlik değerlerinde bir artış görülmektedir. 
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Abstract 
Silicon/III-V semiconductor lasers are subject to several researches because of their superior properties. In these 
structures, light generated in III-V waveguide is transferred to silicon waveguide and guided to desired optical devices 
created on a silicon chip. Thus monolithic all optical devices can be obtained. 
 
Porous silicon layers with various porosity and thickness can be created on top of the each other, easily. This property 
provides adjustability of its refractive index and makes the porous silicon a suitable option as a waveguide. In hybrid 
silicon/III-V lasers, a porous waveguide can be formed just below the III-V active waveguide and the light generated from 
this waveguide can be transferred to the porous silicon waveguide and then silicon waveguide, respectively.  
 
In this study, III-V semiconductor and porous silicon waveguides located on each other are modelled and the mode 
coupling between III-V semiconductor and porous silicon waveguides is investigated.The adequacy of porous silicon 
waveguides for the evanescent hybrid silicon/III-V lasers is discussed.  
 
Keywords:Mode coupling, dielectric waveguides laser, porous silicon, hybrid laser. 
 

1. INTRODUCTION 
A guided optical wave propagates in the waveguide along its longitudinal direction without any loss by the 
means of full internal reflections. Optical waveguides are the basic elements for confinement and 
transmission of light over various distances, ranging from tens or hundreds of micrometers in integrated 
photonics to hundreds or thousands of kilometers in long-distance fiber-optic transmission. They also form 
key structures in semiconductor lasers, and act as passive and active devices such as waveguide couplers and 
modulators. The basic structure of a dielectric waveguide consists of a longitudinally extended high-index 
optical medium transversely surrounded by low-index media. While optical waves are propagating in a 
waveguide, a transverse field pattern with constant amplitude and polarization profiles is formed along the 
propagation direction. These patterns are called waveguide modes. Maxwell equations can be used to obtain 
waveguide modes by writing the refractive indexes for different layers [1].  

With development of wafer bonding techniques, integrations of silicon on insulator (SOI) structures with 
lasers are easy to implement.  SOI is important for photonic integrated circuits (PICs) since crystal silicon is 
a good material because of its low absorption at wavelengths above 1200 nm and high reflective index 
contrast between silicon and silicon dioxide. Also, SOI is compatible with CMOS manufacturing processes. 
With these features, the use of SOI materials has increased considerably in recent years [2]. By forming a 
silicon waveguide on SOI layer and modifying its dimensions, optical field in the silicon waveguide can be 
overlapped with the overlay waveguide. By using porous silicon (PS) layers, better optical mode transition 
can be obtained between silicon and overlay waveguides[3].  
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PS is discovered in 1956 by Uhliv. In the 1990s, Leighman Canhau showed the phenomenon of red 
luminescence from PS [4]. With the discovery of visible light from PS, optoelectronic switches, displays and 
lasers have begun to be produced from PS. In recent years, interest in PS has increased and PS has been used 
in optoelectronics, micro-optics, energy conversation, environmental monitoring, microelectronics, wafer 
technology and biotechnology. PS can be manufactured by abrading of the silicon plates in a HF solution. PS 
is compatible with PS silicone-based microelectronics and its refractive index can be modulated as a function 
of the pore dimension. Because of these properties, it has become a suitable material for forming multi-
layered structures [5]. 

 

 

* Corresponding author. Tel.: +90-442-230 0036 
E-mail adresss: ozlem.akbulut@erzurum.etu.tr(Ö.Akbulut) 

It is expected that the refractive index of PS is smaller than the silicon ingot refractive index since PS is a 
mixture of air and silica thus while its porosity is increasing, the refractive index decreases and vice versa. By 
using approaches like Bruggman’s approximation,arelation between the porosity and the refractive index can 
be obtained. 

In this study, the influence of the porous silicon intermediate layers on the mode distribution between III-V 
and silicon based waveguides is investigated. Refractive index of the PS layer is calculated with the 
Bruggman’s approximation. The approach of full vector finite differences is used to plot TE and TM Eigen 
modes and semivectorial mode solver is used to calculate even and odd modes. By using PS layers, better 
optical mode confinement in the silicon waveguide is aimed. 

2. SIMULATION OF WAVEGUIDE STRUCTURE 
In the simulations, a four-layer structure is considered. These layers consist of AlGaInAs, InP, PS materials 
and SOI (Si/SiO2/Si) structure. The waveguide model is shown in Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Waveguide model.  
 
Optical modes of the III-V and the silicon waveguides overlap each other. If the wafer-bonding technique is 
used to bond SOI and upper layers, alignment is not needed between the III-V and silicon waveguides before 
bonding. This structure is used for evanescent lasers and provides a great advantage. The optical power is 
transmitted from III-V type electrically pumped gain layer to the underlying silicon waveguide region [6]. 
AlGaInAs is used for simulation because of its usage in fiber optic communication systems and its better high 
temperature characteristics [7]. 

The refractive indexes of AlGaInAs, InP, silicon dioxide and silicon at 1550 nm are approximately 3.511, 
3.146, 1.44 and 3.47, respectively. The refractive index of the porous silicon depends on its porosity and can 
be calculated by the Burggeman’s effective medium approximation. The Bruggman’s approximation is given 
by 
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where ƒ is the porosity,nair is the refractive index of air, nsiis the refractive index of the silicon and nPS is the 
refractive index of the PS  [4]. Thus Equation 1 can be used to calculate refractive index of thePS layer. From 
Equation 1, refractiveindexes for the porosities of 0.24 and 0.94 arecalculated as 2.88 and 1.08, respectively. 

After defining the refractive indexes of the PS layers, vectorial mode solvers are used to calculate the even 
and odd modes and TE and TM eigenmodes of the waveguides by assuming e-jβz dependence for all modes. 
The effect of the porous silicon layers on mode distribution is observed. Full vector finite differences 
approach, based upon the transverse magnetic field components is used to calculate the electromagnetic 
modes of optical waveguides. In the simulation, ridge and substrate widths are taken 5 μm and 10 μm, 
respectively and layer thicknesses of the structure are given in Table 1.  

 

 

 

 

Table I. Layer thicknesses of the structure 

 Layer Thickness (nm) 

1 InP 80 
2 III-V Waveguide (AlGaInAs) 500 
3 InP 80 
4 PS 1 200 
5 PS 2 200 
6 PS 3 200 
7 Silicon Waveguide 500 
8 Silicon Layer 500 
9 Silicon Dioxide 500 
10 Silicon Substrate 1000 

 

3. RESULTS 
In simulations, three PS layers are taken into account to investigate effect of this intermediate layer. In Figure 
2, even and odd modes are shown for a structure without PS layers. 

 
(a) 

2999



8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17),19-22 October 2017, Elazığ, Turkey 

 

 
(b) 

Figure 2. Even (a) and odd (b) modes for a structure without PS layers. 

 

Even and odd modes are presented for a structure withthree PS layers of 0.24 porosities,in Figure 3. As seen 
from the figure, mode in the silicon waveguide increases with adding PS layers even if all of them have the 
same refractive index value. Since porosity is 0.24, refractive indexes of the PS layers are close to refractive 
index of the underlying silicon waveguide.   

 
(a) 

 
(b) 

Figure 3. Even (a) and odd (b) modes for a structure with three PS layers of 0.24 porosities. 

 

By increasing porosity of the PS layers from 0.24 to 0.94, their refractive indexes approach to 1 and better 
even mode and odd mode distribution is observed in silicon waveguide as seen from Figure 4. 
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(a) 

 
(b) 

Figure 4. Even (a) and odd (b) modes for a structure with three PS layers of 0.94 porosities. 
 
In Figure 5 the plots of even and odd modes are shown for a structure with the PS layers having three 
different porosities of 0.24, 0.36 and 0.94, top PS layer to down PS layer. With gradually variation of porosity 
of PS layers, a worsening is observed as seen from the figure.  

 
(a) 
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(b) 

Figure 5.Even (a) and odd (b) modes for a structure with the PS layers having three different porosities of 
0.24, 0.36 and 0.94. 

 
Gradual variation of PS layers are changed to 0.94, 0.36 and 0.24, top PS layer to down PS layer and 
distributions of even and odd modes demonstrate a slight improvement as apparent from Figure 6.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 6. Even (a) and odd (b) modes for a structure the PS layers having three different porosities of 0.94, 
0.36 and 0.24. 

 

In Figure 7, magnetic field components of TE mode in x and y directions are shown for a structure without PS 
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layer and the PS layers having three different porosities of 0.94, 0.36 and 0.24.The results show that it is 
possible to localize modes in silicon waveguide by proper choice of the PS layers. These layers work as 
matching layer between III-V and silicon waveguides. Even if single PS layer is used between these 
waveguides, optical power transition to silicon waveguide can be improved. 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figure 7. Magnetic fields magnetic field components of TE mode in x and y directions for a structure without 
PS layer (a) and with the PS layers having three different porosities of 0.94, 0.36 and 0.24 (b). 

 

4. CONCLUSION 
In the study, the mode distribution between III-V and silicon waveguides is examined by using vectorial 
mode solvers. Even and odd modes of the waveguides are obtained and the variation of the mode distribution 
with the intermediate PS layers is observed. Simulations are conducted for the PS layers with different 
porosities and gradually varying of porosities Using PS layers between the waveguides improves the mode 
distribution and bigger mode profiles on the silicon waveguide occur. More optical power can be transferred 
from the active III-V waveguide to the silicon waveguide by means of PS layers. Even using only one PS 
layer gives better mode profile. 
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Abstract 
Today, with the increasing technological developments in the field of engineering, materials with very 
different properties have begun to be used in civil engineering. The most commonly used building material 
in the construction of building elements in our country and in the world is concrete. The adaptation of 
concrete materials to today's developments is possible by increasing the mechanical properties of 
materials. Nowadays, chemical additives can be used in strengthening the materials in the construction 
area and strengthening can be achieved with fiber laminates used at various ratios. This strengthening 
increases the strength of the concrete. The loads to which the structure is exposed can be divided into static 
and dynamic. The structure must be safe against certain static loads during the design phase. However, 
during the life of the structure, it may be necessary to have sufficient strength, not only static, but also 
dynamic load such as impact. In this study, the behaviors of box steel profiles with fiber reinforced 
composite structure with different concrete quality under impact test were investigated. 

Keywords: Concrete, impact load, composite 
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1. GİRİŞ 
Betonarme yapılarda kullanılan malzemelerden olan beton malzemesi; yüksek basınç mukavemeti, düşük 
maliyeti, kolay ulaşılabilir malzeme olmasından dolayı yıllardır tercih edilen bir malzeme olmaktadır. 
Günümüzde yapılar tasarım aşamasında kullanım amacı ve üzerine gelecek yüklerin belirli olması 
gerekmektedir. Ancak yapının tasarım aşamasında belirlenenden farklı amaçlarda kullanılması yada yapının 
imalat esnasında oluşan hatalarından dolayı, yapı karşılaşacağı yüklerden daha fazla ile zorlanabilmektedir. 
Yapı projelendirilirken yapının bu tür etkilere de maruz kalacağı düşünülmelidir. Yapının karşılaşabileceği 
yükler statik ve dinamik olmak üzere 2’ye ayrılmıştır. Statik yükler zamanla değişmeyen yükler olarak ifade 
edilmekte, dinamik yükler ise zamanla değişen yükler olarak ifade edilmektedir. Dinamik yükler içinde deprem 
en bilinen yükleme durumudur. Ülkemizin büyük bir kısmının deprem bölgesinde olmasından dolayı, yapı 
depreme karşı güvenli olması gerekmektedir. Ancak son zamanlarda ülkemizin yaşadığı terörist saldırıları da 
dikkate alındığımızda, yapıların deprem gibi dinamik etkilerin yanında, darbe etkisi gibi dinamik etkileri de 
göz önüne almamız gerekmektedir. 

Her yapı kullanım amacına göz önüne alınarak tasarım edilmektedir. Yapının beklenen dayanımı sağlaması 
tabiki onu oluşturan elemanların dayanımın ile doğru orantılıdır. Beton malzemesinin basınç dayanımındaki 
artış beton kalitesi ile ifade edilmektedir. Beton malzemesinin içine koyulan su /çimento oranı bu dayanımı 
etkileyen en önemli etkendir. Beton dayanımını artırmanın bir diğer yolu ise beton malzemesinin içine koyulan 
güçlendirme malzemeleridir. Betonun içine çeşitli oranlarda katılan fiber lifler betonun çekme mukavemetini 
artırmaktadır. Teknolojideki ilerlemeler ile fiber takviyeli polimer kompozit malzemeler mükemmel yorulma 
performansa sahip olduğunun anlaşılması ile bu malzemeler inşaat mühendisliği uygulamalarında yoğun 
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şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Yapının yada elemanın darbe kuvvetine karşı dayanımı liflerin özelliği ile 
artırılabilmektedir. Cam, carbon, aramid gibi malzemelerden yapılan lifler, takviye özellikleri, yüksek 
mukavemeti, düşük yanma direnci, kimyasal direnç ve yorulmaya karşı dirençlerinden dolayı darbe 
kuvvetlerinde etkili olmaktadır. 

Günümüzde fiber takviyeli beton elemanlar inşaat mühendisliğinde yaygın şekilde kullanılmaya başlamıştır. 
Fiber takviyeli betonarme elemanların darbe kuvvetine maruz kaldığı yerler arasında, otopark kolonları, trafiğin 
yoğun olduğu zemin kat kolonları, beton elektirik direkleri, kazan dairelerinin kolon ve kirişleri vb sayılabilir. 
Ayrıca günümüzde şehir merkezlerinde meydana gelen bombalı terörist saldırılarının etkisi ile yapılarda oluşan 
hasarların azaltılması yine fiber takviyeli betonarme elemanlar ile sağlanabilmektedir. Bu tür etkilerin sonucu 
olan eleman hasarlarının hesaba dahil edildiği, düzgün bir analiz tekniği ile incelenmesi gerekir. Ancak bu tür 
dinamik yükler içerisinde en az incelenmiş yükleme türü darbe yüklemesidir. 

Abbas ve arkadaşları 2004 yılında yaptıkları çalışmada, betonarme kirişlerde darbe etkisi incelenmiş, farklı 
kalitede beton ve farklı kalitedeki çelik malzemesinin darbe kuvveti altındaki davranışını malzeme kaliteleri ile 
ilişkisini araştırılmıştır[1]. Selvi, tez çalışmasında; hazırladığı deney düzeneğinde aynı yükseklik ve aynı kütle 
kullanarak betonarme kirişlerde darbe etkisini incelemiştir. Betonarme kirişte meydana getirdiği çatlakları 
yükseklik ve ağırlık ile benzerlik gösterdiğini tespit etmiştir. Yaptığı çalışmayı sonlu elemanlarla 
doğrulamıştır[2]. Kazunori ve arkadaşları çalışmasında, boyuna donatı miktarının darbe kuvveti üzerine etkisini 
araştırmıştır. Betonarme yapılar için min ve max oranları bulamayı amaçlamıştır[3]. Atou ve arkadaşları 
çalışmasında yine betonarme yapı elemanı olan kolonların yüksek hıza sahip mermilerin yarattığı darbe etkisini 
araştırmıştır. Çarpma etkisi ile kolonda yarattığı hasarın kinetik enerji arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışmıştır[4]. 
Kantar ve arakadaşları, donatısız betonarme kiriş elemanları üzerinde darbe etkisini incelemiştir. Darbe etkisini 
incelemek için tekrarlı düşmelerle darbe yükünü elemana etkitip çatlak oluşumunu gözlemlemeye 
çalışmışlardır[5]. Zeinoddini ve arkadaşları yaptıkları deneysel çalışmada kirişlerdeki ön yüklemenin darbe 
dayanımında önemli olduğunu sonucuna varmışlardır[6]. 

 
2. AMAÇ VE KAPSAM 
Sunulan bu çalışmanın amacı, stratejik yapılar ve benzeri uygulamalarda darbe yüküne maruz olası kullanımlar 
için bazı yeni yapı elemanı tasarlamak ve bu yapı elemanlarının ani darbe yüklemesi koşulları altında yapısal 
performansını sergilemektir. Bu amaçla çelik profillerle korunmuş kompozit esaslı beton bir yapı elemanı 
tasarlanmıştır. 

Öncelikle Türk Deprem Yönetmeliğinde belirtilen beton sınıflarından C20 ve C25 beton sınıfları çalışmaya 
konu beton sınıfları olarak belirlenmiştir. Bu beton sınıfları belirlenirken özellikle Deprem yönetmeliğinde 
belirtilen alt sınırdaki iki beton sınıfı dikkate alınmıştır. Böylece oluşturulacak kompozit beton numunelerdeki, 
fiber malzeme ilavesiyle oluşacak darbe yükü etkisi altındaki dayanım değişimini gözlemlemek hedeflenmiştir. 
Buna bağlı olarak numunelerin içine konacak fiber malzeme oranı da tüm numunelerde sabit tutulmuştur. 

Fiber malzeme olarak Kord-Sa firmasına ait Kra-Tos Makro fiber malzemesi kullanılmıştır. KraTos Yapısal 
Makro Sentetik Fiber Donatı; yüksek dayanımlı Poliamid 6.6 ham maddesinden EN 14889-2 Sınıf 2 ve ASTM 
C 1116 standartlarına göre üretilmiş bir yapısal takviye malzemesidir. Fiber malzeme, beton içerisinde 3 
boyutlu homojen dağılım sağlamak amacıyla optimize edilen, fiber dizaynı ile betonun servis ve tasarım yükleri 
altında taşıma kapasitesini artırarak etkin çatlak kontrolünü her noktada sağlayan bir fiber donatı ürünü olarak 
tasarlanmıştır[7]. 

Kullanılan fiber malzeme, betonun tüm uygulamalardaki en büyük zaafı olan çatlaklara karşı en etkili çözümü 
sunmaktadır. Optimum fiber malzemenin beton karışımındaki dozajı, proje gereksinimlerine göre 
değişmektedir. Bu aralık genellikle 2-10 kg/m3 aralığındadır. Homojen karışım ve kolay uygulama için 
optimum boy, çap oranı ve fiber kaplaması ile dizayn edilmiştir[7]. Yüksek performans için optimum elastik 
modül, çekme mukavemeti ve aderans dayanımı geliştirilmeye çalışılmış KraTos Makro Fiber’ in karakteristik 
özellikleri Tablo 1 de verilmiştir. 

Tablo 1 KraTos Makro Fiber’ in karakteristik özellikleri [7] 
 

KRATOS 54/55 KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER 

Ham Madde Modifiye edilmiş Poliamid 6.6 

Özgül Ağırlık (gr/cm3) 1,14 

Uzunluk (mm) 54 

Çap (mm) 0,55 

Çekme Gerilmesi (MPa) 900 

Erime Sıcaklığı (°C) 260 

Fiber Adedi / Kg 88.200 
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2.1. Deneysel Çalışma 
Deneysel çalışmada 120mmx80mm ebatlarında 1700mm uzunluğunda çelik kutu profiller kullanılmıştır. 
Profiller en yaygın kullanılan St37 çelik sınıfından üretilmiştir. Hazırlanmış çelik numunelerden bazı parçalar 
alınıp uygun forma getirildikten sonra çekme testleri yapılmış sonuçlar incelenmiştir(Tablo 2). 

Tablo 2 Çalışmada kullanılan çeliğin laboratuvar sonuçları 
 

 
Numune no 

 
Akma dayanımı 
(MPa) 

 
Çekme dayanımı 
(MPa) 

 
Kopma-Uzaman 
% 

Numune 1 330 415 19.0 
Numune 2 344 431 20.0 
Numune 3 343 433 18.0 

 
 

Bu kutu profillerin içleri iki farklı kalitede fiber takviye elemanlar katılarak hazırlanmış kompozit beton ile 
doldurulmuştur. Kullanılan fiber oranı ürün broşüründen tavsiye edilen minimum oranlar dikkate alınarak 
belirlenmiştir. Fiber katılmamış C20 ve C25 kalitesindeki betonların 28 günlük basınç dayanımları ayrıca 
kontrol edilmiştir(Tablo 3-4). 

Tablo 3 Deneylerde kullanılan C20 beton sınıfı için laboratuvar sonuçları 
 

 
Numune 
No 

 
Ölçülen Slump 
(mm) 

 
Kırılma Yükü 
(kN) 

 
Basınç Dayanım Değeri 
(N/mm2)(MPa 
(28günlük) 

1.Numune 15 500,570 22,2 
2.Numune 15 513,770 22,8 
3.Numune 15 476,990 22,4 

 
 

Tablo 4 Deneylerde kullanılan C25 beton sınıfı için laboratuvar sonuçları 
 

 
Numune 
No 

 
Ölçülen Slump 
(mm) 

 
Kırılma Yükü 
(kN) 

 
Basınç Dayanım Değeri 
(N/mm2)(MPa) 
(28günlük) 

1.Numune 15 723,610 32,2 
2.Numune 15 726,990 32,3 
3.Numune 15 730,820 32,5 

 
 

C20 ve C25 kalitesindeki iki ayrı beton karışımına minimum oranda fiber malzemesinin ilave edilmesiyle elde 
edilen karışımların 120mmx80mm ebatlarında kutu profiller içine doldurulması ile elde edilen numuneler Şekil 
1’de görülen deney düzeneği vasıtasıyla ani yükleme deneyine( darbe deneyi- impact deneyi) tabi tutulmuştur. 

Deney düzeneği; çok kısa sürede büyük şekil değiştirmelere yol açabilecek ani darbe yüklerinin yapısal 
elemanlar üzerindeki etkilerini simüle etmek amacı ile tasarlanmış bir deney düzeneği olduğu için, gerçek 
hayattaki ani yükleme durumunu laboratuvar ortamında canlandırabilmek adına, değişken kütleye sahip bir yük 
bloğu (çekiç), belirli yükseklikten ani serbest düşme hareketi ile bırakılarak yapısal eleman deneylerinin 
yapılabileceği şekilde tasarlanmıştır. 

Deney esnasında numuneler bir tarafı sabit ve diğer tarafı hareketli mesnede sahip bir yapı elemanı olarak 
düşünülerek, numuneler, uçları bu sınır koşullarını sağlayacak mesnet aparatları ile desteklenerek deney 
düzeneğine yerleştirilmiştir. Elde edilen kompozit kiriş kesitleri sabit ağırlıklı bir nesnenin serbest düşmeye 
bırakılması ile çarpma etkisi altındaki davranışı araştırılmıştır. 

Deneylerde hasar oluşumu açısından çekiçin tam numunenin merkezine etki ettirilmesi önemlidir. Bu nedenle 
numuneler, çekicin numuneler ile temas edeceği yarı küresel yüzeyine merkezlenerek tutucu mesnetlere 
bağlanmıştır. Çekiçin yarı küresel geometriye sahip vurucu ucu numuneye temas ettirilerek kalibrasyon işlemi 
yapılmıştır. Kalibrasyon işlemi bittikten sonra çekiç darbe yapılacak yüksekliğe çekilmiş ve aynı anda kontrol 
sisteminden kalibrasyon ayarları ve darbe anında çalışması gereken bütün devreler gözle kontrol edilerek deney 
düzeneği deneye uygun hale getirilmiştir. 

Bu çalışmada değişken kütleye sahip çekicin ağırlığı 220 kg olarak ayarlanmış ve çekicin serbest düşme 
hareketi, numune üzerine 2m yükseklikten başlatılmıştır. 
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Şekil 1. Deney Düzeneği 

 
 

3. DENEY SONUÇLARI 
C20 ve C25 beton sınıfı ile iki numune oluşturulmuş, 220kg lık çekiç darbesine maruz bırakılmıştır(Tablo 5). 

Tablo 5 Deney Numuneleri 
 

Kullanılan Malzeme Tanımları Numune Kısaltmaları 

C20 beton sınıfı ile minumum oranda KraTos eklenmiş 
120mmx80mm kutu profil C2MİD 

C25 beton sınıfı ile minumum oranda kratos eklenmiş 
120mmx80mm kutu profil C25MİD 

 
 

Yapılan deneylerde 220 kg lık çekice ve çekicin numuneye vurduğu numune orta noktasına yerleştirilen  ivme 
ölçerler vasıtasıtla ivme-zaman kayıtları alınmıştır.(Şekil 2-3). 

 
 

 
Şekil 2 C2MID numunesi Deney sonrası görüntü Şekil 3 C25MID numunesi Deney sonrası görüntü 
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Numuneye ve yüke bağlı olan ivme ölçerler vasıtasıyla okunan verilerin işlenmesi sonucu elde edilen konum- 
zaman hız-zaman ve ivme-zaman grafikleri Şekil 4 ve 5 te görülmektedir. 

 
 

 
 

 
 

Şekil 4 C2MID Numunesi Deney Ölçümleri 
 
 

 
 

  
 

Şekil 5 C25MID Numunesi Deney Ölçümleri 
 

4. SONUÇLAR VE ÖNERILER 
Kullanılan beton sınıfı ile deplasman oranı ters orantı olarak çalışmaktadır. Beton sınıfının artması ile 
malzemede deplasman miktarı azalmaktadır. Beton sınıfının yapılan çalışmada deplasman oranına etkisini rahat 
gözlemleyebilmek adına kullanılan KraTos oranı ve çalışma ekseni aynı olan numunelerde inceleme yapılmıştır 

Aynı parametrelere sahip olmasına rağmen beton sınıflarında farklılıklar bulunan numuneler bize yüksek 
dayanımlı betonla üretilen deney elemanlarının, normal dayanımlı deney elemanlarına göre daha yüksek enerji 
yutma kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir. C20 betonunun kullanıldığı numune 40mm nin üzerinde 
deplesman yaparken, C25 betonu kullanılan numune maksimum 30mm deplasman yapmıştır. 

Elde edilen deney sonuçları, tasarlanan kompozit elemanların darbe yüklemesi etkisi altında başarılı sonuçlar 
verdiğinin göstergesidir. 
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Abstract 
The effect of impacts on structures is a dynamic loading situation, in addition to the static loads of the 
structure. Nowadays, this loading situation gains importance because of the effects of the terrorist attacks 
all the country and also because of the usage effects. When the buildings exposed to this such loads are 
examined, the calculation methods used result in uneconomical results in sizing the bearing systems. In 
order to remove this situation, experiments related to impact loading are gaining importance. This type of 
loading, which is expressed as an impact load on an explosion, is caused by the very large amount of 
energy acting as an instantaneous pressure force. In this study, the behavior of composite beams with 
different concrete qualities under impact is investigated. Acceleration-time, velocity-time, and position- 
time graphs are obtained at the end of impact. 

Keywords: Steel, impact, composite, concrate. 
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   GIRIŞ 

Gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde en yaygın olarak kullanılan yapı malzemesi betondur. Beton; 
çimento, agrega ve suyun belirli oranlarda karıştırılması elde edilen hetorojen yapıya sahip bir yapı 
malzemesidir. Tanımı itibari ile kompozit malzemeler; iki veya daha fazla sayıdaki aynı veya 
birbirinden farklı gruptaki malzemelerin mikro ya da makro düzeyde birleşmesiyle oluşan ve birbirini 
tamamlayan bir malzeme türü olduklarından, birkaç farklı malzemenin karıştırılması elde edilen beton 
malzemesi de kompozit bir malzeme olarak adlandırılabilir. Beton bu kompozit özelliğinden hareketle 
farklı dayanımlara sahip olacak sekilde üretilebilir. Beton dayanımı; üzerine gelen yüklerin etkisi ile 
oluşabilecek şekil değiştirmelere karşı, betonun gösterebileceği maksimum direnç olarak tanımlanmaktadır 
[1]. Betonun üzerine değişik yönlerde etki eden yükler; basınç, çekme, eğilme ve kayma etkisi gibi etkiler 
oluşturabilirler. Beton bir yapı tasarlanırken, üzerine gelebilecek değişik türdeki yüklerin büyüklükleri 
ve etki şekilleri dikkate alınmalı ve bu yükleme durumu altında kullanılacak betonun mekanik 
özellikleri yükleme büyüklük ve şekline karşı yeterli dayanım gösterecek şekilde tasarlanmalıdır [2]. 

Kullanım oranı hızlı bir şekilde artan yapı malzemesi olarak çelik; betonun aksine, çekme dayanımı ve 
enerji sönümleme kapasitesi yüksek bir malzeme olduğundan çeşitli yükler altında rijit bir davranış 
sergileyememektedir. Bu nedenle betonun rijitliği ve çeliğin sünekliğinden faydalanılarak kompozit bir 
malzeme üretilmiştir. Genel olarak beton içirişine çelik donatı konularak gerek düşey gerekse yatay 
karakterli yüklere karşısında sünek davranış sergilemesi sağlanmaya çalışılır Özellikle sıra dışı bir yük olan 
darbe yükü etkisi ile oluşan şiddet, gerilme ve şekil değiştirme etkilerine karşı güçlü kılmak için beton yapı 
elemanlarının farklı şekillerde dayanımı arttırılabilir. 

 
 

Yapılar, statik yüklerin haricinde dinamik yük olarak ifade edilen ilave dış yüklerin de etkisi altındadır. Statik 
yükler kalıcı olmakla birlikte, dinamik yükler ani karakterli yüklerdir. Genelde dinamik karakterli yük denilince ilk 
akla gelen rüzgâr yükü, kar yükü ve deprem yüküdür. Ancak yapılarda taşıt çarpmaları, askeri tesislerde 
patlamalar, mermi ve füze çarpmaları, yol yapılarını etkileyen kaya düşmeleri gibi çeşitli çarpma olaylarında 
yapıya etkiyen ani çarpma(darbe) yükü de dinamik karakterli yükler arasında sayılabilir[2]. Darbe yüklemesinin, 
süresi ve büyüklüğü gibi, kalıcılığı ve etki özellikleri de belirli değildir. Bu yükleme durumu için belirgin olarak 
söylenebilecek şey anlık oluşturduğu şiddet, gerilme ve şekil değiştirme etkisinin diğer yüklemelere göre çok 
daha fazla değerlere ulaştığıdır 

Bu çalışmada dikdörtgen kesitli beton bir yapı elemanının etrafı kutu profillerle çevrelenerek kompozit bir yapı 
elemanı oluşturulmuş ve bu elemanların darbe yüklemesi etkisi altında davranışı incelenmiştir. 

 
1. AMAÇ VE KAPSAM 

Sunulan bu çalışmanın amacı, stratejik yapılar ve benzeri uygulamalarda darbe yüküne maruz olası kullanımlar 
için bazı yeni yapı elemanı tasarlamak ve bu yapı elemanlarının ani darbe yüklemesi koşulları altında yapısal 
performansını sergilemektir. Bu amaçla çelik profillerle korunmuş beton bir yapı elemanı tasarlanmıştır. 

Öncelikle Türk Deprem Yönetmeliğinde belirtilen beton sınıflarından C20, C25 ve C30 beton sınıfları çalışmaya 
konu beton sınıfları olarak belirlenmiştir. Bu beton sınıfları belirlenirken özellikle Deprem yönetmeliğinde 
belirtilen alt sınırdaki beton sınıfları dikkate alınmıştır. 

 
1.1. 2.1. Deneysel Çalışma 
Deneysel çalışmada 120mmx80mm ebatlarında 1700mm uzunluğunda çelik kutu profiller kullanılmıştır. 
Profiller en yaygın kullanılan St37 çelik sınıfından üretilmiştir. Hazırlanmış çelik numunelerden bazı parçalar 
alınıp uygun forma getirildikten sonra çekme testleri yapılmış sonuçlar incelenmiştir(Tablo 1). 

Tablo 1 Çalışmada kullanılan çeliğin laboratuvar sonuçları 
 

Numune no Akma dayanımı 
(MPa) 

Çekme dayanımı 
(MPa) 

Kopma-Uzaman 
% 

Numune 1 330 415 19.0 
Numune 2 344 431 20.0 
Numune 3 343 433 18.0 

Bu kutu profillerin içleri iki farklı kalitede fiber takviye elemanlar katılarak hazırlanmış kompozit beton ile 
doldurulmuştur. Kullanılan fiber oranı ürün broşüründen tavsiye edilen minimum oranlar dikkate alınarak 
belirlenmiştir. Fiber katılmamış C20, C25 ve C30 kalitesindeki betonların 28 günlük basınç dayanımları 
ayrıca kontrol edilmiştir(Tablo 2-3-4). 
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Tablo 2 Deneylerde kullanılan C20 beton sınıfı için laboratuvar sonuçları 
 

Numune 
No 

Ölçülen Slump 
(mm) 

Kırılma Yükü 
(kN) 

Basınç Dayanım Değeri 
(N/mm2)(28günlük) 

1.Numune 15 500,570 22,2 
2.Numune 15 513,770 22,8 
3.Numune 15 476,990 22,4 

 
Tablo 3 Deneylerde kullanılan C25 beton sınıfı için laboratuvar sonuçları 

 

Numune 
No 

Ölçülen Slump 
(mm) 

Kırılma Yükü 
(kN) 

Basınç Dayanım Değeri 
(N/mm2)(28günlük) 

1.Numune 15 723,610 32,2 
2.Numune 15 726,990 32,3 
3.Numune 15 730,820 32,5 

 
Tablo 4 Deneylerde kullanılan C30 beton sınıfı için laboratuvar sonuçları 

 

Numune 
No 

Ölçülen 
Slump(mm) 

Kırılma 
Yükü(kN) 

Basınç Dayanım 
Değeri(N/mm2)(28günlük) 

1.Numune 16 883,990 39,3 
2.Numune 16 862.350 38,3 
3.Numune 16 916,330 40,7 

3014



8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey 
 

 

C20, C25 ve C30 kalitesindeki beton karışımlar 120mmx80mm ebatlarında kutu profiller içine doldurulması 
ile elde edilen numuneler Şekil 1’de görülen deney düzeneği vasıtasıyla ani yükleme deneyine( darbe deneyi- 
impact deneyi) tabi tutulmuştur. 

 

 
Şekil 1 Deney Düzeneği 

Deney düzeneği; çok kısa sürede büyük şekil değiştirmelere yol açabilecek ani darbe yüklerinin yapısal 
elemanlar üzerindeki etkilerini simüle etmek amacı ile tasarlanmış bir deney düzeneği olduğu için, gerçek 
hayattaki ani yükleme durumunu laboratuvar ortamında canlandırabilmek adına, değişken kütleye sahip bir 
yük bloğu (çekiç), belirli yükseklikten ani serbest düşme hareketi ile bırakılarak yapısal eleman deneylerinin 
yapılabileceği şekilde tasarlanmıştır. 

Deney esnasında numuneler bir tarafı sabit ve diğer tarafı hareketli mesnede sahip bir yapı elemanı olarak 
düşünülerek, numuneler, uçları bu sınır koşullarını sağlayacak mesnet aparatları ile desteklenerek deney 
düzeneğine yerleştirilmiştir. Elde edilen kompozit kiriş kesitleri sabit ağırlıklı bir nesnenin serbest düşmeye 
bırakılması ile çarpma etkisi altındaki davranışı araştırılmıştır. 

Deneylerde hasar oluşumu açısından çekiçin tam numunenin merkezine etki ettirilmesi önemlidir. Bu nedenle 
numuneler, çekicin numuneler ile temas edeceği yarı küresel yüzeyine merkezlenerek tutucu mesnetlere 
bağlanmıştır. Çekiçin yarı küresel geometriye sahip vurucu ucu numuneye temas ettirilerek kalibrasyon 
işlemi yapılmıştır. Kalibrasyon işlemi bittikten sonra çekiç darbe yapılacak yüksekliğe çekilmiş ve aynı anda 
kontrol sisteminden kalibrasyon ayarları ve darbe anında çalışması gereken bütün devreler gözle kontrol 
edilerek deney düzeneği deneye uygun hale getirilmiştir. 

Bu çalışmada değişken kütleye sahip çekicin ağırlığı 220 kg olarak ayarlanmış ve çekicin serbest düşme 
hareketi, numune üzerine 2m yükseklikten başlatılmıştır. 

C20,C25 ve C30 beton sınıfı ile üç numune oluşturulmuş, 220kg lık çekiç darbesine maruz bırakılmıştır. 
(Tablo 5)( Şekil 2-3-4). 

Tablo 5 Deney Numuneleri 
 

Kullanılan Malzeme Tanımları Numune Kısaltmaları 

C20 beton sınıfı ile 120mmx80mm kutu profil C20D 

C25 beton sınıfı ile 120mmx80mm kutu profil C25D 

C30 beton sınıfı ile 120mmx80mm kutu profil C30D 
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Şekil 2 C20D numunesi Deney sonrası görüntü Şekil 3 C25D numunesi Deney sonrası görüntü 

 

 
Şekil 4  C30D numunesi Deney sonrası görüntü 

 
2. DENEY SONUÇLARI 
Yapılan deneylerde 220 kg lık çekice ve çekicin numuneye vurduğu numune orta noktasına yerleştirilen 
ivme ölçerler vasıtasıtla ivme-zaman kayıtları alınmıştır.(Şekil 5-6-7). 

 
 

 

 

 
Şekil 5 C20D Numunesi Deney Ölçümleri Şekil 6 C25D Numunesi Deney Ölçümleri 
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Şekil 7 C30D Numunesi Deney Ölçümleri 
 

Deney sonuçları incelendiğinde, kullanılan beton sınıfı ile deplasman oranı ters orantı olarak değişkenlik 
gösterdiği görülmektedir. C20 betonunun kullanıldığı numune 40mm nin üzerinde deplesman yaparken, C25 
betonu kullanılan numune maksimum 35mm, C30 betonu kullanılan numune ise maksimum 10  mm 
civarında deplasman yapmıştır. Beton sınıfının büyümesi ile, çelik profil-beton birlikteliği ile tasarlanmış 
olan kompozit yapı elemanının deplasman miktarının yaklaşık dört kat azaldığı söylenebilir. 

Farklı beton sınıfları ile teşkil edilmiş kompozit yapı elemanları aynı yükseklikten bırakılan aynı kütleye 
sahip darbe çekici ile darbe yüklemesine maruz bırakılmasına ragmen farklı ivme ve hızlarla tepkiler 
vermişlerdir. C20 betonu ile oluşturulan numune maksimum yaklaşık 3,8 m/sn lik hızla yerdeğiştirme 
yaparken, C25 betonu ile oluşturulan numune 3,2 m/sn lik hızla C30 betonu ile oluşturulan numune 3 m/sn 
lik hızla yerdeğiştirme yapmıştır. 

Benzer şekikde aynı darbe yükü etkisi altında C20 beton sınıfı ile imal edilen yapı elemanı 800 g lik bir 
ivmeye sahip olurken C25 beton sınıfı ile imal edilen yapı elemanı 600 g lik, C30 beton sınıfı ile imal edilen 
yapı elemanı 400 g lik bir ivmeye sahip olmaktadır. 

 
3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Beton sınıfının büyümesi yapı elemanın daha rijit bir davranış sergilemesini sağlamaktadır. Aynı 
parametrelere sahip olmasına rağmen beton sınıflarında farklılıklar bulunan numuneler bize Yüksek 
dayanımlı betonla üretilen deney elemanlarının, normal dayanımlı deney elemanlarına göre daha yüksek 
enerji yutma kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir. 

Elde edilen deney sonuçları tasarlanan kompozit elemanların darbe yüklemesi etkisi altında başarılı sonuçlar 
verdiğinin göstergesidir. Farklı ebatlarda kutu veya dairesel kesitli profillerle kullanılarak benzer bir çalışma 
yapılarak sonuçlar incelenebilir. 
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Abstract 
Depending on the current developments in technology, the determination of the behavior of structural 
elements under different loads is increasingly foreground. The effect on the building elements of the 
sudden loading situation caused by the impact can not be ignored. Especially, it is important to examine 
the behavior of concrete under the impact load, which is the most used material type in the construction 
sector, for parking lots, concrete bridges, tunnels and so on. In these types of structures which may be 
subjected to impact load, strength and other mechanical properties of concrete materials are being tried 
to be improved with the help of various additive materials. Chemical additives can be used as concrete 
admixtures and steel and fiber fibers are used in various sizes. In this study, Krotas Fiber concrete 
admixture material produced by Kord-sa Company was used and test samples were produced by adding 
fiber in maximum and minimum proportions in concrete sections of 80x120 cm size in C20 concrete class. 
The behavior of the test specimens under impact load effects (acceleration time, position time plots) was 
investigated. The impact load to the test specimens was applied in both the strong and weak axis 
directions. 

Keywords: Composite, steel, impact. 
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1. GİRİŞ 
İnşaat mühendisliğinde yaygın olarak kullanılan malzemeler çelik ve betondur. Her iki malzemenin kendine 
özgü mekanik ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak avantaj ve dezavantajları mevcuttur. 

Beton, pekçok inşaat işlerinde yaygın olarak kullanılan çimento, agrega, kum, su ve kimyasal katkılardan 
oluşan kompozit bir malzemedir. Beton, basınç mukavemeti yüksek çekme mukavemeti çok düşük olan bir 
malzeme olduğu için çekme mukavemetini arttırmak için genel olarak çelik malzeme ile birlikte kullanılır. 

Çelik malzemesi yüksek çekme mukavemetine sahip olması ve betonla kıyaslandığında çok hafif bir malzeme 
olması nedeni ile çelik yapı inşaatlarına yoğun bir şekilde yönelinmesini sağlamıştır. Çelik yapılar imalat ve 
montajda işçilik ve zamandan tasarruf sağlamaları, farklı konstrüksiyon sistemlerinde uygulanabilir olmaları, 
sökülüp tekrar monte edilebilmeleri, uzun ömürlü olmaları, tamamen geri dönüştürülebilir olması, daha hafif 
olmaları sebebiyle daha az deprem yüklerine maruz kalmaları vb. nedenlerle çokça tercih edilen yapılar 
olmaktadırlar. 

Her yapı olduğu gibi çelik yapıda statik ve dinamik yüklere maruz kalmaktadır. Statik yükler kalıcı olmakla 
birlikte, dinamik yükler aniden ortaya çıkmaktadır. Dinamik yük ifadesi ile ilk etapta anlaşılan deprem, 
rüzgar ve titreşim yükleridir. Ancak son zamanlara kadar gözardı edilen bir diğer dinamik yük ani darbe 
yüküdür. Bu yükler cisimler arasındaki çarpma anında oluşur. Numunelerin mekanik özelliklerindeki ani 
dinamik etkilerden kaynaklanan değişimi ile gerilmeler oluşur. 

Yapılarda taşıt çarpmaları, askeri tesislerde patlamalar, mermi ve füze çarpmaları, yol kenarlarında bulunan 
yapıları etkileyen taşıt çarpmaları, kaya düşmeleri, çelik köprülerin veya petrol platformlarının ayaklarına 
deniz ulaşım araçlarının çarpması vb. pekçok çeşitli çarpma olayları vardır. Yapılardaki taşıyıcı elemanların 
üzerindeki ani çarpma etkisinin oluşturabileceği dayanım kaybını en aza indirgeyebilmek için araştırmalar 
yapılmaktadır. 

Çarpma dayanımı, çarpma yükü altındaki gerilme-birim deformasyon eğrisinin altında kalan alan ile ölçülen, 
cismin tokluğuna bağlıdır. Bu alan büyük olması, cismin yüksek dayanıma sahip olması kadar,  sünek 
olmasına da bağlıdır[2]. 
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Homojen bir malzeme olarak çelik her tür yük etkisi altında son derece sünek bir davranış sergilemektedir. 
Beton ise rijit dayanıklı bir malzeme olmakla beraber homojen bir malzeme olmadığı için çarpma etkisi ile 
bünyesinde oluşabilecek gevrek kırılmalar bu tip yüklemeler altında istenmeyen bir durum oluşturmaktadır. 
Gelişen teknolojiyle birlikte beton içerisine konulan farklı malzemelerle betonun mekanik özelliklerinin 
iyileştirilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Beton Katkı malzemeleri olarak kimyasal içerikli katkılar 
kullanılabildiği gibi çeşitli ebatlarda çelik ve fiber lifler de kullanılmaktadır. 

 
2. AMAÇ VE KAPSAM 
Sunulan bu çalışmanın amacı, stratejik yapılar ve benzeri uygulamalarda darbe yüküne maruz olası 
kullanımlar için bazı yeni yapı elemanı tasarlamak ve bu yapı elemanlarının ani darbe yüklemesi koşulları 
altında yapısal performansını sergilemektir. Bu amaçla çelik profillerle korunmuş kompozit esaslı beton bir 
yapı elemanı tasarlanmıştır. 

Literatürde çelik-beton birlikteliği ile tasarlanmış yapı elemanları ve bunların impact testleri üzerine bazı 
çalışmalar vardır. Liew, Sohel ve Koh (2009); J-kanca konektörleriyle birbirine bağlanan iki çelik plaka 
arasına sıkıştırılmış hafif beton içeren Çelik-Beton-Çelik sandviç kirişlerin darbe yüklemesi etksi altında 
performansını incelemiştir [1]. 

Wang, Han ve Hou (2013) çalışmalarında beton dolgulu çelik borulara yanal etki ile darbe etkitilmesi 
konusunu ele almışlardır. Çalışma amacı halka açık köprüler , iskeleler gibi insan topluluğunun büyük bir 
çoğunluğunu içeren yapılar olmuştur. Çalışmalarında eksenel yüke maruz kalan yapı elemanına yanalda darbe 
yükü etkitilmiştir [2]. 

Deniz (2011) tez çalışmasında; kompozit borularda deniz suyunun darbe davranışına ve darbe sonrası basınç 
mukavemetine etkisini incelemiş ve kompozit boruların darbe davranışı ve bası mukavemeti üzerine deniz 
suyunun önemli etkiye sahip olduğunu tespit etmiştir [3]. 

Abbas, Gupta ve Alam (2004); Darbe yüklemesi etkisi altındaki betonarme kirişlerde, betonun kırılma ve 
çeliğin akma özelliği arasındaki ilişkiyi incelemiştir [4]. 

Selvi (2008) tez çalışmasında; normal ve yüksek dayanımlı beton kiriş numunelerin çarpma etkisi (darbe 
yükü etkisi) altında göstermiş oldukları davranış farklarını araştıran deneysel bir çalışmanın sonuçlarını 
sunmuştur. Dayanımlardaki değişimler çekiç düşme sayısını, deplasmanları, ivme değerlerini ve göçme 
mekanizmasını etkilemiştir. Deneysel bu çalışma sonunda elde ettiği çatlak ilerlemesi ile göçme şeklinin 
ABAQUS sonlu elemanlar yazılımı ile modellemesini yapmıştır [5]. 

Kantar, Arslan ve Anıl (2011); normal ve yüksek dayanımlı beton sınıflarından üretimiş donatısız betonarme 
kiriş elemanı serbest düşme ile yüklemesi ile yüklemişler ve numuneler göçme etkisi gösterene kadar buna 
devam edilmiştir. Bu çalışmada betonarme kiriş elemanların serbest düşme ile oluşturulan darbe yükü etkisi 
altında davranışları incelenmiştir. Çalışma ile serbest düşme yüksekliği beton kalitesi gibi parametrelerin 
incelenmesi işlemi yapılmıştır [6]. 

Bu çalışmada da çelik, beton ve fiber liflerin kullanılması ile tasarlanan kompozit bir yapı elemanı 
tasarlanmış ve darbe yükü etkisi altında davranışının incelenmesi düşünülmüştür. Ancak tasarlanan bu 
kompozit yapı elemanları x ve y ekseleri doğrultusunda farklı boyutlara sahip olacak şekilde 
ölçülendirilmiştir. Böylece aynı kesitin darbe yüklerinin kuvvetli ve zayıf eksen dorultularındaki tepki 
davranışları incelenmiştir. 

 
3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

 
3.1. Deney Düzeneği 
Darbe testleri, çarpma yüküne tabi tutulan numunelerin çeşitli cihazlarla incelenmesine dayanmaktadır. 
Deneysel çalışmalarda yapısal elemanların darbe davranışlarını belirlemek için test cihazları kullanılır[7]. 

Literatür araştırmalarından, çarpma deneylerinin, malzeme şekline ve cinsine bağlı olarak; 

• Hareketli Sarkaç – Charpy, İzod 

• Düşen Top – Düşme makinesinin tipine göre; sabit yükseltideki düşüş veya 

değişken yükseltideki düşüş 

• Belirli bir yükseklikten düşürülen yapısal elemanlar 

• Patlayıcı Maddeler 

şeklinde yapıldığı gözlemlenmiştir[8]. 
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Cisimler üzerinde çarpma etkisinin incelenebileceği darbe deney cihazı için bir standart olmadığından bu 
çalışmada kullanılan cihaz, literatürde sunulan çalışmaların analizine dayanarak tasarlamıştır. Bu deney 
düzeneği, kütlesi değişebilen çelik kütlelerin, belirlenen yüksekliklerden serbest düşme hareketi temel 
alınarak hazırlanmıştır. Çekiç olarak tanımlayabileceğimiz çelik kütleler, test numunelerinin ortasına serbest 
olarak düşürülmektedir ve çekicin eksantrisitesi, ikincil etkileri önlemek için sıfırlanır. 

 

 
Deney düzeneği; çok kısa sürede büyük şekil değiştirmelere yol açabilecek ani darbe yüklerinin yapısal 
elemanlar üzerindeki etkilerini simüle etmek amacı ile tasarlanmış bir deney düzeneği olduğu için, gerçek 
hayattaki ani yükleme durumunu laboratuvar ortamında canlandırabilmek adına, değişken kütleye sahip bir 
yük bloğu (çekiç), belirli yükseklikten ani serbest düşme hareketi ile bırakılarak yapısal eleman deneylerinin 
yapılabileceği şekilde tasarlanmıştır. 

Deney esnasında numuneler bir tarafı sabit ve diğer tarafı hareketli mesnede sahip bir yapı elemanı olarak 
düşünülerek, numuneler, uçları bu sınır koşullarını sağlayacak mesnet aparatları ile desteklenerek deney 
düzeneğine yerleştirilmiştir. Elde edilen kompozit kiriş kesitleri sabit ağırlıklı bir nesnenin serbest düşmeye 
bırakılması ile çarpma etkisi altındaki davranışı araştırılmıştır. 

Deneylerde hasar oluşumu açısından çekiçin tam numunenin merkezine etki ettirilmesi önemlidir. Bu nedenle 
numuneler, çekicin numuneler ile temas edeceği yarı küresel yüzeyine merkezlenerek tutucu mesnetlere 
bağlanmıştır. Çekiçin yarı küresel geometriye sahip vurucu ucu numuneye temas ettirilerek kalibrasyon 
işlemi yapılmıştır. Kalibrasyon işlemi bittikten sonra çekiç darbe yapılacak yüksekliğe çekilmiş ve aynı anda 
kontrol sisteminden kalibrasyon ayarları ve darbe anında çalışması gereken bütün devreler gözle kontrol 
edilerek deney düzeneği deneye uygun hale getirilmiştir. 

Bu çalışmada değişken kütleye sahip çekicin ağırlığı 220 kg olarak ayarlanmış ve çekicin serbest düşme 
hareketi, numune üzerine 2m yükseklikten başlatılmıştır. 

 
3.2. Çalişmada Kullanilan Kompozit Kiriş ve Tasarimi 
Deneysel çalışmada 120mmx80mm ebatlarında 1700mm uzunluğunda çelik kutu profiller kullanılmıştır. 
Profiller en yaygın kullanılan St37 çelik sınıfından üretilmiştir. Hazırlanmış çelik numunelerden bazı parçalar 
alınıp uygun forma getirildikten sonra çekme testleri yapılmış sonuçlar incelenmiştir(Tablo 1). 

Şekil 1 Deney düzeneği 
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Tablo 1 Çalışmada kullanılan çeliğin laboratuvar sonuçları 
 

 
Numune no 

 
Akma dayanımı 
(MPa) 

 
Çekme dayanımı 
(MPa) 

 
Kopma-Uzaması 
% 

Numune 1 330 415 19.0 
Numune 2 344 431 20.0 
Numune 3 343 433 18.0 

Fiber malzeme olarak Kord-Sa firmasına ait KraTos Makro fiber malzemesi kullanılmıştır. Yapısal Makro 
Sentetik Fiber Donatı; yüksek dayanımlı Poliamid 6.6 ham maddesinden EN 14889-2 Sınıf 2 ve ASTM C 
1116 standartlarına göre üretilmiş bir yapısal takviye malzemesidir. Fiber malzeme, beton  içerisinde  3 
boyutlu homojen dağılım sağlamak amacıyla optimize edilen, fiber dizaynı ile betonun servis ve tasarım 
yükleri altında taşıma kapasitesini artırarak etkin çatlak kontrolünü her noktada sağlayan bir fiber donatı 
ürünü olarak tasarlanmıştır[9]. 

Fiber malzemenin betonun içinde kullanılması ile beton malzemenin en büyük zaafı olan çatlaklara karşı en 
etkili çözümü sunmaktadır. Optimum oranda kullanılacak fiberin beton karışımındaki dozajı, proje 
gereksinimlerine göre değişmektedir. Bu aralık genellikle 2 - 10 kg/m3 aralığındadır. Homojen karışım ve 
kolay uygulama için optimum boy, çap oranı ve fiber kaplaması ile dizayn edilmiştir[7]. Yüksek performans 
için optimum elastik modül, çekme mukavemeti ve aderans dayanımı geliştirilmeye çalışılmış KraTos Makro 
Fiber’ in karakteristik özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2 KraTos Makro Fiber’ in karakteristik özellikleri [9] 
 

KRATOS 54/55 KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER 

Ham Madde Modifiye edilmiş Poliamid 6.6 

Özgül Ağırlık (gr/cm3) 1,14 

Uzunluk (mm) 54 

Çap (mm) 0,55 

Çekme Gerilmesi (MPa) 900 

Erime Sıcaklığı (°C) 260 

Fiber Adedi / Kg 88.200 

Kutu profillerin içleri fiber takviyeli kompozit beton ile doldurulmuştur. Kullanılan fiber oranı ürün 
broşüründen tavsiye edilen minimum oranlar dikkate alınarak belirlenmiştir. Fiber katılmamış betondan 
numuneler alınarak 28 günlük basınç dayanımları ayrıca kontrol edilmiştir(Tablo 3). 

Tablo 3 Deneylerde kullanılan beton için laboratuvar sonuçları 
 

 
Numune 
No 

 
Ölçülen 
Slump 
(mm) 

 
Kırılma Yükü 
(kN) 

 
Basınç Dayanım Değeri 
(N/mm2) (MPa) (28günlük) 

1.Numune 15 500,570 22,2 
2.Numune 15 513,770 22,8 
3.Numune 15 476,990 22,4 

 

Beton karışımına minimum oranda KraTos Makro Fiber malzemesinin ilave edilmesiyle elde edilen 
karışımımın 120mmx80mm ebatlarında kutu profiller içine doldurulması ile elde edilen numuneler Şekil 1’de 
görülen deney düzeneği vasıtasıyla ani yükleme deneyine( darbe deneyi- impact deneyi) tabi tutulmuştur. 

 
3.3. Deney Sonuçları 
İki adet numune oluşturulmuş, 220kg lık çekiç darbesine maruz bırakılmış ayrıca deneyde kullanılan 
numunelerin isimlendirilmesi Tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 4 Deney Numuneleri 
 

Kullanılan Malzeme Tanımları Numune Kısaltmaları 

C20 beton sınıfı ile minumum oranda KraTos eklenmiş 
120mmx80mm kutu profil C2MİD 

C20 beton sınıfı ile minumum oranda KraTos eklenmiş 
80mmx120mm kutu profil 

C2MİT 
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Yapılan deneylerde 220 kg lık çekice ve çekicin numuneye vurduğu numune orta noktasına yerleştirilen 
ivme ölçerler vasıtasıtla ivme-zaman kayıtları alınmıştır.(Şekil 2-3). 

 
 

 
 

Şekil 2 C2MİD numunesi Deney sonrası görüntü Şekil 3 C2MİT numunesi Deney sonrası görüntü 
 

Numuneye ve yüke bağlı olan ivme ölçerler vasıtasıyla okunan verilerin işlenmesi sonucu elde edilen konum- 
zaman hız-zaman ve ivme-zaman grafikleri Şekil 4 ve 5 te görülmektedir. 

Yapılan  çalışmalar,  serbest  düşen  test  cihazının,  çatlak  modellerini,  hasar  durumlarını  ve  numunelerin 
deformasyonunu araştırmak için en iyi yöntem olduğunu ortaya koymuştur. 
. 

.  

 

 

Şekil 4 C2MİD Numunesi Deney Ölçümleri 
 

 
 

Şekil 5 C2MİT Numunesi Deney Ölçümleri 
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4. SONUÇLAR 
Deney numunelerinin çarpma yükü etkisi altında dayanımları (ivme zaman, konum zaman grafikleri) 

incelenmiştir. Deney numunelerine çarpma yüklemesi hem kuvvetli hem zayıf eksen doğrultusunda 

uygulanmıştır. 

Bu çalışmada C2MID profilinde 120mmx80mm yüzeyinde ve C2MİT numunesinde ise 80mmx120mm 

yüzeyinde darbe yüklemesi yapılmıştır. C2MIT numunesinde yükün düştüğü doğrultuda atalet momenti daha 

fazladır. Konum-zaman değerlerine bakıldığında C2MIT numunesinde deformasyonun daha az olduğu darbe 

yüklemesi sönümünün daha fazla olduğu gözükmektedir. Dolayısı ile atalet momenti daha büyük değerde 

olduğu doğrultuda kesiti çalıştırdığımızda deplasman oranının daha düşük çıkdığı görülmüştür. Dolayısıyla 

atalet momentinin büyük olması aynı zamanda o yapı elemanının rijitliğini de arttırıcı bir etki yaratmaktadır. 

Deplasman değerinide C2MID numunesinde 43 mm iken, C2MIT’de 1,18mm civarındadır. 
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Abstract 
Silicon based photonics is of great academic and industrial interest because they are not only compatible with 

CMOS fabrication process but also can easily be integrated to other microelectronic and photonic devices. However, since 
silicon has an indirect bandgap, using silicon as an active media has limitations. To benefit superior properties of silicon 
in photonics, researchers concentrate on combining silicon with direct band gap semiconductors like III-V semiconductors 
to make hybrid Silicon/III-V lasers. In these structures, a direct band gap semiconductor is used as a light source and 
generated light is transferred to a silicon waveguide located just under the III-V active waveguide. Other optical devices 
can be formed on the silicon and thus, direct light coupling to the devices is achieved. However, hybrid silicon/III-V lasers 
show worse frequency response than III-V semiconductor lasers because of their bigger sizes and heat building up due to 
poor thermal conductivity of silicon dioxide layer located under the silicon layer. For this purpose, a hybrid silicon/III-V 
laser is simulated by varying some parameters of the laser such as thickness of the separate confinement hetero-structure 
(SCH) layer, cavity length, the ratio of the active layer width to the Si waveguide width of the laser structure. 

 

Keywords: Hybrid silicon/III-V lasers, modulation response, laser parameters 

1. GİRİŞ 
Fotonik entegre devreler (PIC) 1960’ların sonundan itibaren geniş bant genişliği, büyük data hızı gibi 
getirdiği avantajlardan dolayı aktif olarak araştırılmaktadır [1,2]. PIC’ler uzun mesafelerde hızlı iletişim 
gerçekleştirebildiği ve geniş band genişliğine sahip olduğundan Silikon fotoniğine olan ilgi gittikçe 
artmaktadır [3-5]. Ayrıca silikon fotoniğin CMOS üretim teknolojisiyle olan uygunluğu nedeniyle düşük 
maliyetli bir optoelektronik çözümdür.  

Silikonun(Si) bu denli avantajlı olması nedeni ile, Si temelli veya silikon uyumlu ışık kaynağı üretimine 
büyük çaba sarf edilmektedir. Fakat, Si temelli veya Si uyumlu (örneğin, germanyum) bir ışık kaynağı elde 
etmek, indirek bant yapısından dolayı Si için çok zordur. Aşırı incelikteki p-n eklemleri [6] ve aşırı 
saflaştırılmış külçe silikonlar [7], sırası ile uyarılmış emisyon ve silicon LED yapımında sıkça kullanılırlar. 
Diğer çözümler ise bant yapısı mühendisliği [8] ve gerilme indüklenmesi [9] içerir. Bu çözümler, düşük 
boyutlu yapılarda görülen kuantum sınırlayıcı etkilere dayanır. [10]  

Yukarıda anlatılan işlemlerin zorluklarından dolayı silisyumdan ışık kaynaklı üretimi yerine, III – V 
lazerlerin ışık yayma kapasiteleri ve silisyum dalga kılavuzunun ışık kılavuzlama yeteneği hibrit silikon 
yapıda birleştirilebilir ve düşük maliyetli silisyum tabanlı PIC’ler üretilebilir [11,12].  

                                                   
* Corresponding author. Tel.: +90-537-273 8083 
E-mail address: m.codur@hotmail.com (M. Mustafa ÇODUR). 
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Bu yapıların modülasyonda, basit ve daha az maliyetli olduğundan direk modülasyon tercih edilir. Direk 
modülasyon, ışık ile bilgi iletmenin en basit yoludur ve elektriksel giriş ile doğrudan çıkışın optik genliğinin 
modüle edilmesi ile gerçekleştirilir. Özellikle yarıiletken lazerlerde, lazeri süren akım genliği ile lazerin çıkışı 
arasında direk bir bağlantı olması ve yarıiletken lazerlerin ışınımsal rekombinasyon sürelerinin çok kısa 
olması, yarıiletken lazerlerde direk modülasyonun kullanılmasını daha kullanışlı hale getirir. Işınımsal 
rekombinasyon sürelerinin çok kısa olması ile lazerin frekans cevabı iyileşir [13,14].  

Hibrid Si/III -V lazer yapıları, ilk olarak Fang ve diğerleri [15] tarafından ortaya atılmış ve daha sonra 
dağıtılmış geri bildirim bragg (DFB), dağıtılmış bragg yansıtıcı(DBR) gibi farklı türden lazerler yapılarına 
uygulanmıştır [16-18]. Hibrid yapıdaki lazer ile yapılan ilk çalışmalarda sönümlü kuplaj (modun büyük kısmı 
Silikon içerisinde gömülüdür) oluşturulmasına rağmen bazı çalışmalarda modun büyük kısmını III-V yapıya 
gömerek konik biçimli kılavuzla kuplaj sağlanmıştır. Bu yapılarda kuplaj mesafesi diğer yapılara göre çok 
düşürülerek lazerin hacmi azaltılmış olur [15, 19-22]. Hibrid yapıların getirdiği birçok avantajın yanı sıra 
kullanımlarında bazı kısıtlamalar da vardır. Bu kısıtlamaların başında artan lazer hacmi ve kuplaj 
gerekliliğinden dolayı çok yüksek modülasyon frekanslarda çalıştırılamamalarıdır [23].  

Literatürde hibrit Si/III-V lazerlerin frekans cevapları üzerine çeşitli çalışmalar mevcuttur. Dai ve diğerleri 
[24] tarafından lazer kavitesinin geri besleme sabiti ve distributed loss’u değiştirilerek foton yaşam süresi 
değiştirilmiş ve bunun yüksek hızlı modülasyona etkisi incelenmiştir. Cia ve diğerleri [23] ise, farklı 
sıcaklıklarda, farklı SCH kalınlıklarında, farklı akımlarla sürerek lazerin frekans cevaplarını incelemiştir. 
Literatürde ki bu iki çalışmada oran denklemleri ve verilen parametrelere bağlı olan bazı eşitlikler 
kullanılmıştır. Bizim çalışmamızda ise, bu değişimleri incelemek için RSOFT ticari paket yazılımının 
LASERMOD programı kullanılmıştır. Bu programın birçok parametrenin birbirlerine bağımlılıkları da göz 
önüne alınarak lazer frekans yanıtı elde edebilmesi bu çalışmanın en önemli avantajıdır. 

Bu çalışmada hibrit Si/III-V lazerin yapısal özelliklerine bağlı olarak lazer frekans tepkisinin değişimi 
incelenmiştir. Lazerinfrekans cevabının; ayrı hapislemeli hetero yapı(SCH) katmanının kalınlığı, keviti 
uzunluğu ve III-V mesa genişliğinin silisyum dalga kılavuzunun genişliğine oranıparametreleriyle (boyutsal) 
ilişkisi incelenmiştir. 

2. LAZER YAPISI 
Hibrid yapılı lazerler III – V aktif lazer ile Si dalga kılavuzunun bir araya gelmesi ile oluşur. Fakat, InP ve Si 
‘un termal sabitlerinin ve örgü sabitlerinin uyumsuz olması nedeni ile epitaksiyel büyütme tekniği 
kullanılarak Silisyum üzerinde büyültülmezler bunun yerine zarlı (die wafer) bağlama tekniği kullanılır[23]. 
Hibrid yapılı lazerlerin fabrikasyonu yalıtkan üzerindeki Silisyum (SOI) üzerine yapılır. Şekil – I de 
görüldüğü gibi SOI üzerinde ki son katman olan Silisyuma tepe şekli verilerek dalga kılavuzu elde edilmiştir. 
Şekilde gösterilen çoklu quantum kuyu lazer (MQW)’in kuyu kısımlar 6 nm kalınlığındaki Ga0,19 In0,81 As0,76 
P0,24 ‘den oluşurken bariyerleri ise 9 nm kalınlığındaki Ga0,24In0,76 As0,53 P0,47 ‘den oluşmaktadır. Ayrıca 
Şekil – I ‘de verilen yapının katmanlarının bazı özellikleri de Tablo-I‘de verilmiştir.  Bunların dışında lazerin 
boyu L ile verilmiştir. 

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
Bu çalışma RSoft paket programının LASERMOD programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kullanılan 
hibrid laserin,  

• Kavite uzunluğu(L), 
• SCH katmanı kalınlığı (dSCH), 

 

 
 

 
Şekil- I Hibrid lazer yapısının şematik gösterimi  

 

 

 

Si 
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MQW lazer 

In0,53Ga0,47As 

Elektrot 

W1 
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Tablo – I Şekil -1’deki yapıdaki malzemelerin fiziksel özellikleri. 
Malzeme Katkı  Yükseklik Genişlik 

p-In0,53Ga0,47As 2x1019 0,2 μm W3 
p-InP (üst kaplama) 8,5x1017 1,6 μm W3 

MQW  
Ga0,24In0,76As0,53P0,47(SCH) 

 
Ga0,19In0,81As0,76P0,24(Kuyu) 

 
Ga0,24In0,76As0,53P0,47(Bariyer) 

 
Ga0,24In0,76As0,53P0,47(SCH) 

 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 

 
dSCH 

 
6 nm 

 
9 nm 

 
dSCH 

 
W3 

 
W3 

 
W3 

 
W3 

n-InP (Alt Kaplama) 1018 50 nm  W1 
SiO2 (Dalga Kılavuzu) - 0,1 μm (W1- W2) /2 

Si (Dalga Kılavuzu) - 0,1 μm W2 
Si - 0,1 μm W1 

SiO2 - 0,5 μm W1 
Si (Alt Tabaka) - 1 μm W1 

 

• III-V mesa genişliğinin Silisyum dalga kılavuzunun genişliğine olan oranı (W1/W2), 

Parametreleri değiştirilerek frekans cevabının bu parametrelere olan bağlılıkları incelenmiştir. Frekans 
cevabını incelerken parametrelerin Tablo -II deki değerlerine karşılık sonuçları karşılaştırılmıştır. 

 

Tablo – IIDeneyde parametrelere verilen değerler. 
Parametre Kullanılan Değerler(μm) 

Kavite Uzunluğu(L) 125 175 225 275 325 
SCH katmanı kalınlığı(dSCH) 0,1 0,14 0,18 0,22 0,26 

III-V mesa genişliğinin 
Silisyum dalga kılavuzunun 

genişliğine olan oranı 
(W1/W2) 

0,43 0,72 1 1,28 1,57 

 

3.1. Kavite Uzunluğu 
Hibrid lazerlerde kavite uzunluğu azaltıldıkça toplam yüzey alanının azalmasından dolayı lazeri oluşturan 
malzemelerin sebep olduğu parazitik kapasitans azalacaktır. Bu sayede L, kavite boyunu azaltmak frekans 
cevabını iyileştirecektir.Ancak, kavite uzunluğu azaldıkça hibrit lazerde dalga kılavuzuna transfer edilen güç 
azalacaktır. Transfer edilen maksimum güç(Pmax) ile kavite uzunluğu(L) arasındaki ilişki (1) numaralı 
denklemdeki gibidir. [25] 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝜋𝜋𝜋𝜋
2 𝜋𝜋𝑏𝑏

(1) 
 
Burada, Lb dalga boyuna ve aralarında kuplaj oluşan ortamların kırılma indisleri farkına bağlı bir değerdir. 
Dolayısı ile modun dalga kılavuzuna geçebilmesi için kavitenin uzunluğunun belirli bir değerin üzerinde 
olması gerekir. Daha önce yapılan çalışmalardan yararlanılarak bu çalışmada en küçük L değeri 125 μm 
alınmıştır [23]. L’nin aldığı değerlere karşı oluşan frekans cevabı grafiği Grafik – I ‘deki birdeki gibidir. 
Kavitenin uzunluğunu azaltmanın bir diğer avantajı eşik akımının düşmesidir. Buda Grafik -II ‘de verilen 
çıkış gücü – akım grafiğinden gözlemlenebilir. 
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3.2. Ayrı Hapislemeli Hetero - yapı Kalınlığı 
Kuantum kuyu lazerlerde,Ayrı hapsetmeli hetero yapı (SCH) katmanı kalınlığının taşıyıcı yakalanma süresi 
üzerinde önemli bir etkisi vardır. Nagarajan ve diğerleri [26] tarafından yapılan çalışmada SCH kalınlığı 
(dSCH) ile elektronların kuantum kuyu yapısında taşıyıcı yakalanma süresi arasında ki ilişki (2) numaralı 
eşitlikteki gibidir.  

𝜏𝜏𝑠𝑠 = 1
2
�𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ

2

2𝐷𝐷𝑝𝑝
+ 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ

2

2𝐷𝐷𝑛𝑛
�(2) 

Burada, Dp ve Dn ise difüzyon sabiti olarak isimlendirilir ve mobilite ile orantılıdır. Elektronların yakalanma 
süresiyle kesim frekansı arasında 𝑓𝑓𝑇𝑇 = 1 2𝜋𝜋𝜏𝜏𝑠𝑠⁄  ilişkisi olduğundan bant genişliği de dSCHile ters orantılıdır. 
Şekil aaa da farklı SCH kalınlıklarına bağlı frekans cevapları verilmektedir. Grafik- III‘de SCH kalınlığı ile 
frekans cevabı arasındaki ilişki açıkça görülmektedir.   
Ayrıca, SCH tabakası mod hapsi sağlamaktadır. Şekil-II a,b de görüldüğü gibi SCH tabakasının kalınlığının 
çok düşük olması mod hapsini azaltır.  

 

 
Grafik-III: dSCH değerleri için frekans cevabı grafiği 
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Grafik-I:L değerleri için frekans cevabı grafiği Grafik-II: L değerleri için akım – çıkış gücü eğrileri 
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Şekil-II.a: dSCH =100 nm için modun görünümü Şekil-II.b : dSCH=260 nm için modun görünümü 

 

3.3. III – V Mesa Genişliğinin Silisyum Dalga Klavuzu Genişliğine Oranı 
III-V mesa genişliğinin Silisyum dalga kılavuzunun genişliğine olan oranı, ile frekans cevabı arasındaki ilişki 
Grafik – IV de gösterilmiştir. 

 
Grafik-IV:W1/W2değerleri için frekans cevabı grafiği 

 
Yukarıda ki deneyler sonucunda, Farklı parametreler için frekans cevabının tepkisi tablo – III ‘de ki gibidir.  

 

Tablo – IIIDeneyde kullanılan parametrelerin frekans cevabı üzerindeki etkisi. 

Parametre (Artıkça) Frekans 
cevabı 

Kavite Uzunluğu(L) İYİLEŞTİ 
SCH katmanı kalınlığı (dSCH) KÖTÜLEŞTİ 
III-V mesa genişliğinin Silisyum dalga kılavuzunun genişliğine 
olan oranı (W1/W2) KÖTÜLEŞTİ 

 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 
Bu çalışmada hibrit Si/III-V lazerin yapısal özelliklerine bağlı olarak lazer frekans tepkisinin değişimi 
incelenmiştir. İncelenen yapısal özellikler daha öncede bahsedildiği gibi ayrı hapislemeli hetero yapı(SCH) 
katmanının kalınlığı, Keviti uzunluğu, Lazer genişliği ve III-V mesa genişliğinin Silisyum dalga kılavuzunun 
genişliğine olan oranıdır. Bu değişiklikler ve ticari XXXX yazılımı kullanarak birçok parametrelerin 
birbirlerine bağımlılıkları da göz önüne alınarak lazer frekans yanıtı elde edilmiştir. Sonuç olarak bu 
parametreleri değiştirerek frekans cevabının iyileştirilebileceği görülmüştür. Frekans cevabı ayrı hapislemeli 
hetero yapı(SCH) katmanının kalınlığı arttıkça kötüleşmiş, Keviti uzunluğu arttıkça iyileşmiş, Lazer genişliği 
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arttıkça iyileşmiş ve son olarak, III-V mesa genişliğinin Silisyum dalga kılavuzunun genişliğine olan oran 
arttıkça iyileşmiştir.  

Sonraki çalışmalarımızda, yukarıdaki sonuçtan hareketle bu parametrelerin değişiminin frekans cevabı 
üzerindeki etkisini daha detaylı incelenmesi için benzer çalışmayı olabilecek farklı parametreler içinde 
denemeyi ve en iyi sonucu yakalayabilmek içinde bir optimizasyon çalışması yapmayı planlamaktayız. 
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 Abstract 
Transformer is one of the important components in transmission and distribution systems. Losses of core and windings 
cause to significant temperature rising in transformers. The losses rate of windings in the heat increases is quite high.In 
this study, the temperature increase values of winding types used in dry type transformers were realized both analytically 
and simulatively. Analytically for 1500 kVA dry type transformer temperature calculation is made out of copper and 
aluminum winding type. Then, the same transformer was simulated with Ansys Workbench and the temperature values of 
the winding types were compared. Aluminum coils have been shown to simulate both analytical and heat transfer better. 

Keywords: dry type transformer, temperature, copper windings, aluminum windings. 

1. INTRODUCTION 
Recent years, the variety of transformers is significant component in small and medium power application has grown 

considerably [1]. The major transformer types are oil filled transformers, gas insulated transformers and dry type 
transformers. In oil filled and gas insulated transformers, the oil and gas are acting as insulation and a cooling medium. But 
the dry type transformer lacks any fluid for cooling [2]. 

Transformer internal thermal characteristics are the basis for transformer insulation aging rate measuring and duration 
predicting. The study on temperature distribution in transformer is the key to ensure the stable operation of the transformer. 
Currently, the study of the thermal model of traditional integrated transformer is relatively mature. 
Thermal behavior of dry-type transformer is not complex .A lot of papers have investigated experimental study of 
temperature distribution in some of dry-type transformers [3–6] and even Pierce in [7] has modeled the temperature behavior 
of ventilated dry-type transformers. 
In dry-type transformers, temperature distribution occurs on windings and core. Windings temperature distribution is 
indicated in paper of E. Rahimpour and D.Azizian [2].This temperature distribution is made with natural convection, 
conduction and radiation in dry-type transformers. 
This paper aims to simulate the temperature field in dry-type transformer and to identify the factors that affect cooling of 
winding materials. 

2. HEAT TRANSFER OF WINDINGS IN DRY-TYPE TRANSFORMERS 
Dry-type transformers main components of electric and magnetic circuits are winding, core, lead and steel components, 
which are the heat sources when the transformer is working, same as traditional integrated transformer. Losses of 
components are converted into heat. Winding loss accounts for 80% of the total loss, which is the main heat source of 
transformer. Assuming the heat source is constant, and it is a uniform heat generation. The heat source of winding P is mainly 
composed of the resistance loss and internal eddy current loss, as shown [8]:  

                   (1) 

                                                            
* Corresponding author. Tel.: +90-464-231 0032/2215: fax: +90-464-231 0025. 
E-mail address: murat.toren@erdogan.edu.tr (M. Tören).  
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Where I is the current of the transformer winding, R is the resistance of the transformer winding, PWL is eddy current loss. P 
is divided by winding volume V into heat source q, shown as [8]: 

                                   (2) 

The heat of windings in dry-type transformer consists of losses. A schematic view of dry-type transformer is shown in Fig. 1. 
In this figure, core and windings, respectively. 

 

 

 
Fig. 1 Schematic view of dry-type transformer 

In figure 1, the heat transfer of windings can devide this transformer   into four area in term of heat transfer (Fig 2).The heat 
transfer type of windings are natural convection and radiation on the outer surface. 

 
Fig. 2 Different parts of heat transfer in dry-type transformer 

2.1. Conduction in part 1 
Considering the solid structure of this part, the heat transfer mechanism is conduction. The heat transfer equation in 
cylindrical coordinate can be written as; 

 
                                                  (3) 

Where,  is specific loss density (W/m3), T is temperature (K) and  is thermal conductivity of unit [W/ (m K)]. 

Core 

Windings 
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2.2. Natural Convection and radiation in part 2 
Part 2 is outer surface. Outer surface is a vertical cylindrical surface and can be assumed as a vertical plate. Two types of heat 
transfer can occur in the outer surface, including radiation and natural convection, which are described as follows. Radiation 
For the outer surface, radiation can be expressed as the equation below [9, 10]: 
 

                                  (4) 

                     (5) 

Where, qro: local radiation heat, transferred in height z in outer surface (W),  is local radiation heat flux in height z in 
outer surface (W/m2), hro  is local heat transfer coefficient for radiation from outer surface [W/(m2 K)],  is emissivity 
coefficient of surface, Ts is local temperature of surface (K), Tair  is ambient temperature (K), A is the surface on which 
radiation occurs (m2) and   Stephan Boltzman’s coefficient (5.67 × 10−8 W/(m2 K4)). 
The other heat transfer type is natural convection in part 2 .This heat transfer part is obtained by eq.4 [11]. 

                   (6) 

  is heat transfer rate per unit area at the outer surface (W/m2), h heat transfer coefficient for convection form outer 
surface (W/m2 K), Ts local temperature of surface (K) and Tair ambient temperature (K).  

The outer surface of high voltage acts as vertical plate so, to get the value of heat transfer coefficient, we use the correlations 
used in [2] which are given below: 

                        (7) 

                      (8) 

                    (9) 

                  (10) 

Where,  is Nusselt number,  thermal conductivity od air (W/m K), Pr Prandtl number, Gr Grashoff number, g 
acceleration of gravity (m/sec2),  volumetric expansion of fluid (1/K),  heat flux at location z (W/m2), Z vertical distance 
(m),  kinematics viscosity of fluid (m2/sec) and  dynamic viscosity of fluid (kg/m sec). 

The above equations are valid over the Grashoff number in rang 105 ≤ Gr∗ ≤ 1010 and all the parameters of air are dependent 
on unknown temperatures [8, 12]. 

2.3. Radiation in part 4 
Radiation heat loss has a considerable effect on the total distribution of temperatures in the model. Radiation heat transfer 
occurs at outer surface of winding and iron core. It can be calculated as given below [13]: 
 

                 (11) 
 
Where,   is the heat transfer rate per unit area by radiation(W/m2),  is the emissivity coefficient of surface,  is the 
Stephan Boltzman’s coefficient (5.67*10-8 W/m2 K4), Fij is the view factor,   is the temperature of first surface (K) and   
is the temperature of second surface (K) or temperature of air. 
In part 4, heat transfer from bottom surfaces can be neglected with a good precision. For top surfaces, heat transfer is 
unknown and depends on many parameters such as air speed, color of surface and so on, so the worst case in terms of the 
calculated temperature was assumed and this heat transfer is neglected. 
Accordingly, air duct heat transfer in part 3 is neglected for heat transfer calculation of windings. 

3. ANALYZING CORE MATERIALS AFFECTING HEAT TRANSFER IN DRY-TYPE 
TRANSFORMER 

A mathematical model of dry type transformer is developed to investigate the temperature distribution, using the finite 
element technique, due to heat generation in the windings. Electromagnetic analyze of dry type transformer is shown Fig.3. 
The results of analyze are used in heat transfer of dry type transformer model is shown Figure 4. The analyze is used 1500 
VA dry-type transformer. Parameters of this transformer are shown in Table 1. 
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Fig. 3 Ansys Maxwell Simulation Model of Dry-Type transformer 

 
Fig. 4 Ansys Workbench Simulation Model of Dry-Type transformer 

 

Table 1 Design parameters of dry-type transformer  

Characteristic Three phase 1500VA 
Dry-type Transformer Type Unit 

Power VA 1500 

Primary Voltage V 220 

No-Load Secondary Voltage V 110 

Frequency Hz 50 

Phase Number  3 

Vector Group  Yzn-11 

Standards  IEC 60076-11 

Impedance at Nominal voltage % 6.0 

Cooling  Air (AN) 

Primary/Secondary winding 
material type 

 Aluminum x cooper 
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In Fig.5 windings type of dry-type transformer are copper. This figures are windings losses (Stranded loses), and heat transfer 
of copper windings dry-type transformer. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig.5 Copper windings Dry-Type Transformer (a) Windings Losses (b) Heat transfer 

In Fig.6 windings type of dry-type transformer are aluminum. This figures are windings losses (Stranded loses), and heat 
transfer of aluminum windings dry-type transformer. This ambient temperature of analyze is 20oC. 

 

 

(a) 
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(b) 

Fig.6 Aluminum windings Dry-Type Transformer (a) Windings Losses (b) Heat transfer 

In Fig.7 primary windings type of dry-type transformer are copper and secondary are aluminum. This figures are windings 
losses (Stranded loses), and heat transfer of mix windings dry-type transformer. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig.7 Primary windings are copper and secondary windings are aluminum of Dry-Type Transformer  

(a) Windings Losses (b) Heat transfer 
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Table 2.Windings Losses and Heat Transfer of Dry-Type Transformer 

Windings Type Stranded Losses (W) Heat Transfer (oC) 

Copper  80,79 21,862 

Aluminum 123,31 22,876 

Primary Copper-Secondary Aluminum  103,42 22,403 

 

4. CONCLUSION 
Dry-type transformers are used in hospital, schools, shopping centers and similar place extensively. In this study, heat 
transfer occurred in the windings of dry-type transformers. Heat in the copper windings is less than heat of aluminum 
windings. When the primary windings are copper and secondary windings are aluminum, the heat generated in the windings 
is less than aluminum windings. However, the heat generated in the windings is more than copper windings. As a result, the 
heat is effective on the useful life of the dry-type transformers. In the transformer design, the choice of windings type is 
important for the heating problem 
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Abstract 

In this study, an experimental study was carried out to increase the efficiency of solar energy from 
renewable energy sources on photovoltaic thermal collectors. A photovoltaic thermal collector was used 
to produce an experimental set of both electrical energy and hot water. The angle is taken as the 
parameter. The effect of opening on yield was investigated. The measurements were made in July from 
9:00 to 16:00 for two weeks and were performed at intervals of 30 minutes. Measurements were made 
with the angles of the collectors 400, 350, 300 and 250. According to Elazig location conditions, it is found 
that the most efficient angle is 300. 

 

Keywords: Photovoltaic Thermal Collectors, Angle, Power. 

1. INTRODUCTION 
 

Developments on photovoltaic / thermal collectors, which are designed to increase the electricity efficiency by using the 
waste heat energy which is not used in the photovoltaic collectors and by decreasing the panel temperature, have also 
accelerated. The areas where PV/T collectors can be used extensively in our country are southern latitudes and the ambient 
temperatures are higher than the standard test conditions, particularly in summer, in these regions where the radiation is high. 
Increasing the amount of energy to be produced and the high efficiency of the electric power with proper cooling will also 
shorten the economical return period of the system.  

 
Raghuraman [1] studied two separate photovoltaic / thermal (PV/T) collectors; liquid-air flat plate and its electrical 
performance. The analyzes focused on the temperature difference between the photovoltaic cells and the thermal absorbing 
flat plate. The design was made to maximize the total energy from the collectors recommended, and the results of the 
analyzes were compared to the trial measurements. Chow [2] conducted analyzes for a variable flow fluid in his work. 
Developed a new system for single-glazed flat-surface PV/T collectors. TRNSYS simulation was used and analyzed. Chow et 
al. [3] studied thermodynamic analysis of these systems with and without glass cover in their work. As a result, glass 
collectors are seen to be more efficient than glassless systems. However, it has been observed that both have common 
properties such as yield increasing environmental temperature. Huang et al. [4], their study also analyzed the performance of 
PV/T systems. The polycrystalline module was used and a high efficiency was obtained. The glass collectors were seen to be 
efficient. It was made in order to reduce the production cost in terms of economy. As a result, it has been shown that heating 
efficiency can be increased up to 76% in glazed collectors. 

Dupeyrat et al. [5] conducted two-dimensional modeling by examining the efficiency of single-glazed flat PV/T hybrid 
collectors for domestic hot water systems. They chose the most appropriate system by looking at the properties of PV 
models, liquids and materials. Prototype collectors have been designed, constructed and tested. Joshi and Tiwari [6] 
conducted a performance analysis of the collectors in different climates over different years in different weather conditions 
(open, cloudy and closed weather). They showed graphical energy analysis according to the period. As a result, it has been 
determined that an overall electrical efficiency increase of approximately 14-15%, an electrical output of 12% in the PV/T 
system, and an additional thermal energy increase of approximately 2-3%. Sobhnamayan et al. [7] studied the performance of 
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a solar photovoltaic thermal (PV/T) water collector based on exergy concept. They developed a computer simulation program 
to obtain the amount of thermal and electrical parameters. They obtained maximum exergy efficiency as 11.36%. Fudholi et 
al.[8] investigated PV/T water collector consisting of a combined PV module and an absorber collector. The results have 
shown that a mass flow rate of 0.041 kg/s, the spiral flow absorber produced a PV/T efficiency of approximately 65%, a PV 
efficiency of 13%, and a thermal efficiency of 52%. 

 

2. MATERIALS and METHODS 

An experimental setup is tested in Technology Faculty of Firat University, Elazig of Turkey. The results obtained from 
experimental measurements tested on polycrystalline panels with different percentage of  tilt. A serial experiment has been 
performed different days with clear sky condition for June, 2017. The experimental studies were tested under the weather 
conditions of the city of Elazig, Turkey which is located at 36 and 42 North latitudes. Elazıg is between 40 ° 21 "and 38 ° 30" 
east longitudes and 38 ° 17 "and 39 ° 11" north latitudes. 

The experimental setup of the polycrystalline photovoltaic system with equipment is shown in Fig. 1. 150 watt panels were 
used in the test setup. Panels 25o,30o,35o,40o  were placed on the test set at different slope angles. . The ambient temperature 
and surface temperatures of PV/T panels were measured by using the T-type thermocouples with a diameter of  0.51 mm. All 
tests were performed from 9 a.m. to 4 p.m. while the measurements were taken once every half an hour.Panels were taken at 
different angles and measurements were taken.  

 

 

  
(a) (b) 

 

Fig.1. The different tilt of PV/T collector (a) 25o (b) 30o  
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3. RESULTS and DISCUSSION 

In this experimental study, the effects of thermodynamics on the first and second blood gore and different angle panes were 
investigated. Four different situations have been investigated from the literature. The first case consists of  25o, the second 
case is 30o, the third case is 35o and the last case is 40o. A serial experiments have been done on days with clear sky 
condition. The experiments were carried out under climatic conditions of the city of Elazig, Turkey which is located at 36 and 
42 North latitudes.  The experiments were performed from June 2017. 

 

Fig.2.  The variations on power and radiation of PV/T collector at the different tilts 

The radiation and power curves change of the PV/T collectors are shown in Fig.2. according to the time. With the increase of 
the radiation value, a non-linear increase in the forces of the panels has occurred. The panel with 30o slope has more power 
during the day than the panels with power of 25o, 35o, 40o inclined panels. The highest radiation value is 12:00 a.m. At this 
time, the power values of the panes are 78 W in the panel with 25o slope, 84 W in the panel with 30o slope, 80 W in the panel 
with 35o slope and 81 W in the panel with 40o slope. 
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Fig.3. The variations of output water temperature of PV/T collector at the different tilts 

Change of hot water outputs according to time fig.3. are shown. At all tilt, the inlet water temperature of each collector varies 
between 25-27 oC during the day. It has been observed that the  of the outlet water temperature of the panel with the 
inclination a tilt of 40 degrees is higher than that of the panels with the inclination of  25, 30, 35 degrees. In the case of a 40 
degree slope, the highest temperature was 43oC, while the slope at 25 degrees was 41oC, at 30 degrees was 40oC and at 35 
degrees was 40oC. 

 

Fig.4. The variations of surface temperature of photovoltaic panel at the different tilts 

 

The variation of the surface temperatures of the inclined panels with respect to time is shown in Fig.4.  Panel temperatures 
showed non-linear changes in the range of 34-46 oC during the day. The highest temperatures were reached at different times 
of the day. The highest temperature in the 25 degree slope panel was observed to be 45oC while it was observed to be 42oC in 
the 30 degree slope panel, 44oC in the 35 degree slope panel and 46oC in the 40 degree slope panel. 

4. CONCLUSION 

In summary, the PV/T cells are considered a major candidate for obtaining energy from the sun, due to the fact that it can 
convert sunlight directly to electricity with good conversion efficiency. In this study, effects of different tilt on photovoltaic 
panels are analyzed by using first and second law of thermodynamics. The performed experimental tests provide an 
investigated of tilt effects on the electrical parameters and hot water of PV/T modules. The main findings can be drawn from 
the obtained results as. 

• The panel with 30o slope produces more power during the day than the panels with other angles. 

• It has been observed that the outlet water temperature of the system with the inclination a tilt of 40 degrees is 
higher than that of the panels with the inclination of 25, 30, 35 degrees. 

• The maximum surface temperature was reached at 40 degrees as 46°C. 

• The highest panel power in Elazig conditions was reached at 12:00 a.m. Thus, the increase of solar radiation 
has a positive effect on the power.  

• Different angular panels give different power according to the geographical position in which they are located. 
According to Elazig's geographical position, it is decided that the highest power was reached at the 30 degree 
of the panel. 
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Abstract 
Satellite communication services play an important role in telecommunications, military applications, earth sensing 
applications and offer global connectivity and observation capabilities. 

 
Satellite services supporting mobility in the form of internet access and real time telemetry applications, distribution of high 
quality entertainment video to dispersed areas without significant infrastructure or emergency communications in adverse 
conditions in remote areas; cannot be met by other form of communication mechanisms. 

 
Today communication needs of satellites are steadily increasing and the communication data rates exceeded 1Gbps. These 
data rates can be realized by free space optical wireless communication links. Compared to radio frequency links, optical 
communications in space offer various advantages such as smaller and lighter equipment, higher data rates, and limited risk 
of interference with other communication systems and the effective use of frequency spectrum. 

 
Nowadays space based optical communication is primarily inter-satellite optical wireless communication (IsOWC) links 
which are the main focus of this study. In this work optical wireless communication (IsOWC) link performance focusing on 
data transfer between low earth orbit satellites are investigated. System performance including bit rates, input power, 
wavelength and distance on an inter-satellite link was analyzed and inter-satellite optical communication link is modeled 
using OptiSystem 7.0 software. 

 
Keywords: Free space optical communication, Inter-satellite optical wireless communication (IsOWC), Optical wireless 
channel (OWC), Inter-satellite link, Q-factor, Bit error rate (BER). 

 
 

1. INTRODUCTION 
Laser communication offers high performance links for optical wireless communications at data rates up to 
several Gbps at distance of thousands of kilometers apart. Optical communication has evolved from lengthy 
fibers to Optical Wireless Communication (OWC). This has open up new era to adapt optical wireless 
communication technology into space technology hence, Inter-satellite Optical Wireless Communication 
(IsOWC) is developed [1]. The first optical communication between the satellites began with the SILEX that 
connected SPOT-4 operating at 832km in LEO (Low Earth Orbit) and ARTEMIS operating at 31,000km in 
GEO (Geostationary Earth Orbit) to each other [2], [3]. Inter-satellite optical wireless communication systems 
offer high data rate, small size, less power requirements, narrow beam divergence compared to the present 
microwave satellite communication systems. Because of these advantages optical communication is vital in a 
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satellite system which can reduce the payloads and consequently reducing costs. Free space optical 
communication system is based on the use of lasers as signal carriers. This is considered to be one of the key 
technologies for realizing an ultra-high speed and large capacity aerospace communication. RF wavelength is 
much longer compared to lasers hence the beamwidth that can be achieved using lasers is narrower than that 
of the RF system [4]. Inter-satellite links can be used between the satellites positioning same or different 
orbits, for example LEO-LEO, GEO-LEO. Since GEO suffers from long propagation delay and large 
propagation loss, with inter-satellite links, LEO satellites can be used to relay the signal. An overview of 
inter-satellite link related this configuration is shown below in Fig. 1 [4]. 

 

 
Fig 1. Overview of an inter-satellite optical link 

2. ISOWC SYSTEM MODEL  
In this paper optical inter-satellite link between LEO-LEO satellites are analyzed. The system is designed, 
simulated and analyzed in Optisystem and Matlab environment at 980 nm and 1550 nm wavelegths. The 
IsOWC system consists of a transmitter, propagation channel and receiver. The block diagram of simplex 
IsOWC model is shown in Fig. 2. 

 

 
Fig. 2. IsOWCsimplex link model 

Subsystems of IsOWC system, which is simulated Optisystem software are as follows; 

2.1. ISOWC Transmitter Design 
The transmitter consists of Pseudo-random bit sequence, NRZ pulse generator, continuous wave laser and 
Mach_Zender modulator [5]. The transmitter and receiver antennas assumed to be identical with the same 
aperture diameter 25 cm and the same pointing error 1.1 µrad. Additional losses are taken as 5 dB. 
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2.2. OWC Channel 
Free space optical links between the two connecting satellites are simulated with using this subsystem. It is a 
subsystem that consists of transmitter telescope, optical wireless communication channel and receiver 
telescope.  

 

The received optical power is given by [3], [6]; 

 

      RTRTRTTR LLGG
Z

PP
2

4






=
π
ληη                  (1) 

 

TP  :   Transmitter optical power 

Tη  :   Optics efficiency of the transmitter 

Rη  :   Optics efficiency of the receiver 

λ  :   Wavelength 

Z  :   Distance between the receiver and transmitter 

TG  :   Transmitter telescop gain 

RG  :   Receiver telescop gain 

TL  :   Transmitter pointing loss factor 

RL  :   Receiver pointing loss factor 

The gain of transmitter is given by, 

( )2/λπ TT DG =  

Where, TD  is the diameter of the transmitter telescope, the gain of the receiver is given by, 

( )2/λπ RR DG =  

where, RD  is the diameter of receiver telescope. Here the pointing loss factor of the transmitter is as given 
below; 

( )2exp TTT GL θ−=  

and the pointing loss factor of the receiver is given by, 

( )2exp RRR GL θ−=  

where Tθ  and Rθ  are the pointing errors of transmitter and receiver respectively. 

2.3. ISOWC Receiver Design 
The receiver consists of an APD photodiode, Low Pass Filter (LPF) and 3R regenerator. The received light at 
Satellite-2 will be detected by a photodiode which will be followed by a low pass filter. The output of the 
LPF will then be sent to Satellite 2’s TT&C system for further data processing. 

The photodiode acts as a front-end receiver that receives the optical signal and converts it into electrical 
signal. The APD photodiode has an internal gain which allows for the reduction of noisy external amplifiers 
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in optical detection systems. Therefore, in this system model, no optical amplifier is needed. Apart from that, 
the APD photodiode is useful in low, weak or reduced light applications because of the avalanche 
phenomenon utilized by the device provides high amplification. Hence it is ideal to be used in this system 
where the long distance transmission reduces the intensity of the light [5]. 

The 3R regenerator is the receiver subsystem in order to regenerate electrical signal of the original bit 
sequence. It generates the original bit sequence, and modulated electrical signal to be used for Bit Error Rate 
(BER) analysis [3]. 

3. SIMULATION PARAMETERS 
IsOWC link performance has been analyzed for LEO-LEO, by varying some system parameters such as; bit 
rate, wavelength, transmit power and distance between the satellites. Since maximum distance between the 
LEO-LEO satellites is 5860 km, distance analysis has been executed between 1000 km to 5860 kilometers 
[6].  

The effect of scattering can be reduced by using longer wavelength. As it is stated that in [7], the longest 
possible wavelength that can be used to mitigate the effect of scattering is 1550 nm and 1550 nm is also 
compatible with current technology and devices. Therefore, 980 nm and 1550 nm wavelength has been 
compared for different bit rates in this paper. 

The details of the simulated system parameters are mentioned in Table I. 

 

Table I. Simulation parameters for IsOWC link 

Parameters Values 

Laser  CWL 

Transmitting Power  20 dBm 

Modulation NRZ 

Wavelength 980 nm, 1550 nm 

Bit  Rate 10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps 

Link Range 1000 km to 5860 km 

Transmitter and Receiver Pointing Error 1,1 µrad 

Aperture Diameter of Transmitter and Receiver 25 cm 

Optical Efficiency of Transmitter and Receiver 0.8 

Photo Detector Type APD 

Responsivity of APD 1 A/W 

Dark Current of APD 10 nA 

Gain of APD 3 dB 

Additional Losses  5 dB 

4. RESULTS AND DISCUSSION 
The Quality-factor (Q), Bit Error Rate (BER) and Eye diagram can be used to analyzing the system 
performance. The Q factor is a function of the Signal to Noise Ratio (SNR) for optical systems thus it 
provides a qualifying description of the receiver performance. The higher value of Q factor provides lower 
BER, equation (2), shows the relation between Q-factor and BER in below [3]; 
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The sensitivity of the receiver is measured as number of detected photons per bit (at peak power) necessary to 
achieve a BER of common requirements. Common requirements in satellite communications are 10-5 BER for 
voice and 10-7 BER for data [3]. In this paper, to achieved quality communication, maximum BER has been 
accepted 10-9 , which is equal to Q factor 6. 

Fig. 3 shows that the quality-factor (Q) of the inter-satellite system that analyzed by varying data rate, 
distance and operating wavelength. We have set the transmitter power at a fix value of 20 dB and the Q factor 
is calculated for a distance of 1000 km to 5860 km with the operating wavelength 980 nm and 1550 nm 
respectively.  

As shown in the Fig. 3, 10 Mbps, 100 Mbps and 1 Gbps bit rates have been used. It can be observed that; as 
we increase the distance, the Q-factor decreases because of increasing error rate in the received signal. Also 
as we increase the bit rate, the maximum achievable distance decreases. In this case, we have to use lower bit 
rates for long distance communication as the other parameters are same. 
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Fig. 3. Comparison of Q factors for different bit rates and wavelengths 

From Fig. 3, it is also observed that 1550 nm wavelength’s performance is better than 980 nm. Comparative 
eye diagrams related to these links are shown in Fig. 4 and Fig. 5 respectively. To compare the performance; 
Q factor and BER values are presented in Table II and Table III for varied bit rates at 2600 km distance. 
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        a) 980 nm 10 Mbps 2600 km                  b) 980 nm 100 Mbps 2600 km                  c) 980 nm 1 Gbps 2600 km 

Fig. 4. Eye diagrams of varied links with 20 dBm transmitting power  

 

Table II. Q factor and BER values related to Fig. 4 (20 dBm, 980 nm, at 2600 km)  

Bit Rate 10 Mbps 100 Mbps 1 Gbps 

Q factor 
55,72 18.31 5.97 

BER 
0 3.39 x 10-75 1.15 x 10-9 

   
      a) 1550 nm 10 Mbps 2600 km                 b) 1550 nm 100 Mbps 2600 km               c) 1550 nm 1 Gbps 2600 km 

Fig. 5. Eye diagrams of varied links with 20 dBm transmitting power 

 

Table III. Q factor and BER values related to Fig. 5 (20 dBm, 1550 nm, at 2600 km)  

Bit Rate 10 Mbps  100 Mbps  1 Gbps 

Q factor 
56 18.58 6.06 

BER 
0 2.03 x 10-77 6.49 x 10-10 

From Fig. 4, Fig. 5, Table II and Table III, we obtained that; as the bit rate has been increased, eye opening 
decreases because of increasing bit error. System performance and signal quality are decreasing at higher bit 
rates. 

Similarly, as you can see Fig. 6 in below, eye opening and Q factor decreases as the distance between the 
satellites is increased. Simulation has been executed with the 20 dBm transmit power, 1 Gbps bit rate and 
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1550 nm operating wavelength. As it has been seen from Fig. 6 (c), communication is not possible at 5860 
km because of the zero Q- factor and 1 BER. (see Table IV) 

    
            a) 1550 nm 1 Gbps 1000 km                     b) 1550 nm 1 Gbps 2600 km                    c) 1550 nm 1 Gbps 5860 km 

Fig. 6. Eye diagrams related to links by varying distance 

Table IV. Q factor and BER values related to Fig. 6 (20 dBm, 1550 nm for 1 Gbps bit rate)  

Distance Q factor BER 
RP , from 

Theoretical 
Result (dBm) 

RP , from 
Simulation 
Result (dBm) 

Difference 
(dBm) 

1000 km 35.65 1.11 x 10-278 -19.623 -19.842 0.219 

2600 km 6.06 6.49 x 10-10 -27.923 -28.142 0.219 

5860 km 0 1 -34.981 -35.200 0.219 

As we seen the from Table II and Table IV, 2600 km is almost last distance for quality communication with 1 
Gbps data rate because of 10-9 BER value. If it is desired that the signal quality is not reduced while the 
distance is increased, trasmitter power needs to be increased. In this scope, to achieve better comunication 
with 10-9 BER for 1 Gbps data rate, required minimum transmit power has been analyzed. Power diagram 
related to this analyse is shown below in Fig. 7.  
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Fig. 7. Minimum transmit power diagram for1 Gbps bit rate  
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Table V. Minimum transmit power values at 5860 km. 

Wavelength Bit Rate Required minimum 
Transmit Power 
(dBm) 

RP , from 
theoretical 
result (dBm) 

RP , from 
simulation 
result (dBm) 

Difference between 
theoretical and 
simulation (dBm) 

980 nm  1Gbps 27.075 -27.976 -28.195 0.219 

1550 nm 1Gbps 27 -27.981 -28.200 0.219 

Table V shows that the minimum transmit power at 5860 km, which is the maximum distance between LEO-
LEO satellites, with 1 Gbps data rate. As it has been seen from the Table V, required transmit power is 27 
dBm to achieve 1e-09 BER at 1550 nm wavelength. Besides, it is also seen from Table IV and Table V that 
received power from obtained theoretical calculation and simulation are almost the same, the difference 
between them is acceptable. 

In wireless optical communication, higher data rate is also possible by increasing the transmit power. For this 
purpose; maximum data rate has been analysed for a link model which has 5860 km distance between the 
satellites, at the 1550 nm operating wavelength with 30 dBm (1 Watt) transmit power. In this condition, 3.7 
Gbps data rate has been achieved with 1e-09 BER. 

5. CONCLUSION 
In this paper, the inter-satellite link has been modeled and simulated for the various inter-satellite links by 
using Optiwave Software and the system performance (BER/Q-Factor) has been analyzed. It is concluded 
from the varied IsOWC link models; 

• It is possible to send data with several Gbps bit rates to thousands kilometers distance with optical 
wireless communication. 

• Transmitted power is one of the most important parameter for IsOWC. More powerful lasers should 
be used in order to obtain quality signal and higher bit rates at desired distances.  

• In order to understand effect of wavelength on system performance, 1550 nm and 980 nm 
wavelength has been compared. Both theoretical and simulation results showed that 1550 nm 
wavelength performance better than 980 nm and also it is concluded that 1550 nm wavelength 
mitigates the scattering effects as stated in [7]. 

• As the distance between the satellites is increasing, bit error rate is also increasing and system 
performance and signal quality is decreasing inversely proportional with BER. 

• Signals with smaller bit rate travel further than the one with higher bit rate and as the bit rate 
increases, received error also increased.  
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Abstract 
In optical communication systems, semiconductor lasers are preferred as light sources because of their unique properties 

such as inexpensive manufacturability, consuming low energy, lasing wavelengths, being compact and able to be directly modulated 
at high speeds by the driving current, etc. Semiconductor lasers can produce chaotic output in proper conditions, although; their 
stable lasing is generally desired. Chaotic lasers are not only important for basic research but also for engineering applications like 
chaotic radar, high speed and broadband secure optical communication. 

 
For secure optical communication applications, the transmitter and the receiver systems must be chaos synchronized. The 

chaos synchronization of two nonlinear systems can be achieved if the systems have common subsystems with the same parameters 
or a small amount of the signal from one of two systems is transmitted to the other. Under this condition, the output of the systems 
have completely the same chaotic signal. Optical injection may be used to obtain chaos synchronization in semiconductor lasers. 
Chaotic data communication using laser systems is available and can be classified as chaos masking, chaos modulation and chaos 
shift keying depending on the techniques of message encoding and decoding. All of the techniques can be investigated by using laser 
rate equations. 

 
In this study, chaos states are examined in the semiconductor lasers for optical injection and stabilization of the 

semiconductor lasers is shown by using optical time delay feedback. Also, as an example to the chaotic communication systems, the 
chaos masking technique is applied to a communication system including multi quantum well (MQW) semiconductor lasers. 

 
Keywords: Semiconductor lasers, optical injection, time delay optical feedback control, chaotic data communication, chaos 

masking technique. 

 
 
 
 

1. INTRODUCTION 
 

Chaos phenomenon was first proposed by Edward Norton Lorenz in 1963 [1] as some states of a nonlinear 
system, showing irregular oscillations. A chaotic system exhibits high sensitivity to initial values and the prediction 
of the future values is difficult so these systems can provide a high level of security for data transmission [2]. Most of 
optical materials and instruments show nonlinear response to optical field and one of these devices is laser [3]. Lasers 
are nonlinear systems typically characterized by electric and magnetic fields, polarization of matter and population 
inversion[4]. 

Semiconductor lasers may show stable behaviour in most situations. However semiconductor lasers 
characteristics of which can be described by photon and carrier equations, can easily become instable and external 
influences such as optical feedback, optical injection and optoelectronic feedback can affect the stability [5]. In many 
applications such as optical data recording, optic communication systems, nonlinear dynamics of semiconductor 
lasers have great importance. Because security is an important issue in information and communication network, 
unstable laser behaviour can provide this security[6]. 

 

* Corresponding author. Tel.: +90-534 256 18 65 
E-mail address: fatmanur.kocaman@erzurum.edu.tr(F. Kocaman). 
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𝑞𝑞 

𝑒𝑒 2 

To date, many research groups have studied chaos synchronization because of its application areas such as 
optics, secure communication systems, neural networks and so on [7]. The possibility of secure communication based 
on chaos synchronization is first discussed by Colet and Roy [8]. If two systems operate independently these two 
systems never give the same output because of the sensitivity of the systems working in chaotic states to the initials 
values [5] so synchronization of the two nonlinear lasers has to be provided for the chaotic optical communication 
applications [9]. Chaotic communication systems using lasers are divided into three classes depending on the 
encoding and decoding techniques of the message. These are chaos masking (CMA), Chaos Shift Keying (CSK) and 
Chaos Modulation (CMO) [3]. These methods can be investigated by laser rate equations[10-17]. 

There are many papers in the literature about chaos synchronization of semiconductor lasers and chaos 
communication systems. In 1990, synchronization of chaotic oscillations has been reported in various fields by 
Pecora and Carroll [18]. Also, synchronization of chaos between two lasers is demonstrated for CO2 lasers [19] and 
solid state lasers [20]. In 1998, 10 MHz message transmission is realized by Gregory D. Van Wiggeren and Rajarshi 
Roy by using erbium-doped fiber ring lasers [21]. In 2002, sinusoidal message transmission upto 1.5 GHz is realized 
with optically fed back semiconductor laser [22]. The first field demonstration of chaotic optical communications 
using commercial optical networks is realized in 2005 and transmission rates of gigabits per second are obtained [23]. 
In 2009, electro-optic phase chaos is proposed [24] and 10 Gb/s chaos communication is applied to a fiber optic 
network. This is the first demonstration for chaos-based optical communication [25]. 

In this study, the stability and chaos situations of a semiconductor laser are examined by changing the laser 
driving currents and modulation parameters. Also effect of feedback strength on the laser stability and chaotic 
behaviour of semiconductor lasers are explained. Finally, chaos masking method is applied for transmission of a 
digital data set. 

 
2. SIMULATION MODEL ANDMETHOD 

In this study, the chaotic situation in MQW has been studied. Laser rate equations are used for laser 
simulations. The rate equations describe energy rate realized between electrons and photons. 

Photon and electron rate equations are as follows 
𝑑𝑑  = (𝐺𝐺 − 𝛾𝛾) 𝑃𝑃 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 (1) 
𝑑𝑑𝑑𝑑 

 
𝑑𝑑  = 𝐼𝐼⁄     −  𝛾𝛾𝑒𝑒 𝑁𝑁–𝐺𝐺𝑃𝑃 (2) 
𝑑𝑑𝑑𝑑 

In Equation 1 and 2, γe, G and Rsp are the carrier recombination rate, the gain and the spontaneous emission 
rate, respectively and described as follows 

 
𝛾𝛾   =  𝐴𝐴 +  𝐵𝐵 

𝑉𝑉 

 
  +𝐶𝐶𝑁𝑁2 (3) 

𝑉𝑉 

𝐺𝐺 = 𝛤𝛤𝛤𝛤𝛤𝛤𝛼𝛼(𝑁𝑁−𝑁𝑁𝑜𝑜) 
𝑉𝑉 

 
(4) 

 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 

= 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐵𝐵
𝑁𝑁2 (5) 

𝑉𝑉 

Symbols and parameters used in the simulations are shown in Table 1. For the simulations, laser driving 
current is taken as, 

𝐼𝐼 = 𝐼𝐼  + 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠(2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑚𝑚𝑑𝑑) + 𝐶𝐶𝑃𝑃(𝑑𝑑−𝜏𝜏) (6) 

In Equation 6, Ib, Im, fm, C and τ are the laser bias current, the modulation current amplitude, the 
modulation frequency, the feedback strength and the delay time, respectively. The values Im, fm and τ are kept 
constant and the value C is changed from 0 to 8x10-8 to observe chaotic behavior of the laser. For Ith is 12mA, Im = 
3xIth, Ib=3.4xIth, fm=2.8 GHzand τ=400 psarechosen forthesimulations.ForCMAapplication,arandomdataset with 2 
Gb/s is used. The data is chosen too small not to affect laser state and is sent as embedded in the output of the 
transmitter (Master Laser) afterward obtained from output of the recevier. Block diagram of the CMA method is 
shown in Figure1. 
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Fig. 1. Block diagram of CMA method 
 
 

Table 1. Symbols and laser parameters for a typically heterostructure laser 
 

PARAMETERS SYMBOL VALUE 

Light velocity c 3x108 m/s 

Electron charge q 1.6x10-19 C 

Spontaneous emission factor βsp 10-3 

Cavity length L 250 μm 

Active region width w 20 μm 

Active layer thickness d 0.016 μm 

Confinement factor Γ 0.3 

Group refractive index μg 4 

Gain constant ɑ 2.5x10-16cm2 

Carrier density at transparency No 1024 

Nonradiative recombination rate Anr 108 s-1 

Radiative recombination coefficient B 10-16 cm3/s 

Auger recombination coefficient C 3x10-41 cm6/s 

Carrier lifetime at threshold τe 2.2 ns 

Photon lifetime τp 1.6 ps 

 
 
 

3. RESULTS 

The laser can go into chaos, multi-stability and accompanying hysteresis effects by changing some driving 
parameters. In this study, stability and chaos conditions of a semiconductor laser are investigated by changing the 
feedback strength (C). 

For this purpose, by changing the value C between 0 and 8x10-8 , the peak photon numbers are observed. In 
the case of chaos, the laser can exhibit different behaviours even if the feedback strength is selected at the same 
values since the laser is very sensitive to the initial conditions. This is an expected situation and in the literature, there 
are some studies revealing this for different laser driving parameters [26]. Variation of the peak photon number for 
increasing and decreasing C values is shown in Figure 2. However, if appropriate values for  the feedback strength 
and the delay are chosen, unstable conditions such as chaos and hysteresis can be eliminated. Also, this situation can 
be seen in Figure2. 
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Fig. 2. Peak values of photon numbers for feedback strength. Red dots show increasing C values and green dots 
represent decreasing C values. 

 
In Figure 3, a more detailed view of hysteresis is shown. In Figures 4 a and b, C is chosen 6.985x10-8 

while C is increased and decreased again and variation of the photon number with the time is plotted. As seen from 
the figure, while C is increasing (a) and decreasing (b) even if the laser is driven by the same driving conditions, 
variation of the photon numbers with the time isdifferent. 

 

 
Fig. 3. More detailed view of the hysteresis situation. 

 
 

(a) 
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(b) 

Fig. 4. Time series plots of the laser for a feedback strength of 6.985x10-8, (a) corresponds to the lower branch of the 
hysteresis loop and (b) corresponds to the upper branch of the hysteresis loop. 

Simulation results of the CMA method for a random 2 Gb/s data stream is shown in Figure 5. The 
transmitter (master) and the receiver (slave) lasers are synchronized and the random data signal is embedded into the 
output of the transmitter and then recovered from the output of the receiver. The message signal is chosen small 
enough to ensure concealment and also to avoid distortions of the transmitter output that could prevent the receiver 
from synchronization [27]. In Figures 5 a, b, c and d, the outputs of transmitter and the receiver lasers, the random 
data stream and the decoded data are shown, respectively. The decoded data can be improved by using an appropriate 
low pass filter. 

 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 

(d) 
Fig.5. Output of the transmitter (a), output of the receiver (b), encoded message (c) and decoded message (d) 
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4. CONCLUSION 

Chaos phenomenon is related with the sensitivity of a system to initial values. By changing certain laser 
driving parameters, a laser can create unstable and chaotic outputs. In this study chaotic behavior of a MQW laser is 
investigated by varying feedback strength. It is seen for some values of the strength, the laser simulated shows bi- 
stability. Finally, chaos masking technique is used for the simulations and secure data transmission is provided by 
utilizing chaotic behaviours of the laser. 
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Özet 
Sac metal malzemelerin bükülerek şekillendirilmesinde karşılaşılan en önemli problemlerin başında; 
şekillendirme esnasında oluşan elastik gerilmelerin neden olduğu geri esneme davranışı gelmektedir. Bu 
çalışmada; AISI304L ve DC01 sac malzemelerinin V bükme sırasındaki geri esneme davranışları bulanık 
mantık ile tahmin edilmiştir. Tahmin sisteminde, 160 kural ve 16 üyelik fonksiyonlu bir bulanık mantık 
sistemi oluşturulmuştur. Oluşturulan sistemde, kalıp açısı (15°, 30°, 45°, 75° ve 90°), ütüleme süresi (0, 
10, 20 ve 30 s.) ve zımba uç radyüsü (0, 2, 4 ve 6 mm) girdi değişkenleri olarak tanımlanmıştır. Geri 
esneme ise çıktı değişkeni olarak tanımlanmıştır. Bulanık mantık sisteminde; bulanıklaştırma yöntemi 
olarak hesaplamalı üyelik fonksiyonu, berraklaştırma yöntemi olarak da maksimum üyelik metodu 
seçilmiştir. Deneysel elde edilen verilerle sistem eğitilmiş ve test deneyleri yapılarak bulanık mantık 
sisteminin hatası hesaplanmıştır. Geri esneme için test deney sonuçları ile tahmin edilen sonuçlar 
arasındaki benzerliğin (R2) 0.97 olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Geri esneme, V bükme, bulanık mantık. 

1. GİRİŞ 
Geri esneme olgusu; sac metal şekillendirme işlemlerinde özellikle bükme operasyonlarında geometri ve ölçü 
bozukluklarına sebep olan bir elastik malzeme davranışıdır [1]. Zımba kalıptan ayrıldıktan sonra serbest kalan 
kalıntı gerilmeler geri esnemeye yol açmaktadır [2]. Geri esnemenin telafisi genellikle zaman alıcı olup, 
maliyetli olan deneme ve yanılmaya dayanmaktadır. Şekillendirme işlemi sonrası geri esneme açısı kadar 
kalıp veya zımbanın yeniden revize edilmesi ve tekrar denemeyle istenilen açının elde edilmeye çalışılması 
parça üretim ve işlem maliyetlerini arttırmaktadır [3]. Takım şekli ve ölçüsü, sürtünme şartları, malzeme 
özellikleri, sac kalınlığı ve kalıp açısı geri esnemeyi etkileyen en önemli parametrelerdir [4],[5]. Geri esneme 
miktarının daha tasarım aşamasında biliniyor olması ve tasarım aşamasında bu değerlerin kullanılması 
deneme yanılma maliyetlerinin elimine edilmesini sağlayacaktır.  

AISI304L (1.4307) paslanmaz çelik malzemeler östenitik grup olup ekstra düşük karbonlu (≤%0,3 karbon) 
paslanmaz malzeme olarak adlandırılmaktadırlar. Bu malzemeler, en yaygın olarak derin çekme kalıplarında 
ve benzer şekillendirme işlemlerinde, hidrojen tank uygulamalarında kullanılmakta olup ayrıca korozyona 
karşı dayanıklıdırlar [6],[8]. Ayrıca AISI304L malzemelerin yüksek gerilme korozyon çatlaklarına daha 
dayanıklı olması ve şekillendirilebilirlik, kaynaklanabilirlik ve korozyon dayanımının mükemmel 
kombinasyonu bu malzemelerin teknolojik önemini ortaya koymaktadır [9],[10]. DC01 sac malzemeler ise 
düşük karbonlu çelik malzemeler olup küçük ve orta seviyeli gerinimleri içeren operasyonlar için uygun 
olmaktadır. Ayrıca; araçların değişik parçalarının üretiminde, eşanjörlerde ve derin çekme uygulamalarında 
                                                   
* Corresponding author. Tel.: +90-312-202 8907, fax +90-312-202 8947. 
E-mail address: ibrahimkaraagac@gazi.edu.tr (İ. Karaağaç).  
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yaygın olarak kullanılmaktadır [11]. AISI304L ve DC01 sac malzemelerin şekillendirilmesine yönelik 
yapılan çalışmalar incelendiğinde; bu malzeme türleri için malzeme karekterizasyonu, derin çekme, hadde 
silindirleri ile şekillendirme ve artışlı şekillendirme işlemlerinin yaygın olarak deneysel araştırıldığı tespit 
edilmiştir. Gerek AISI304L sac malzeme için gerekse de DC01 sac malzeme için bükme operasyonlarında 
geri esneme davranışı yalnızca Karaağaç ve Uluer tarafından araştırılmıştır. Karaağaç ve Uluer yaptıkları 
çalışmalarda, AISI304L ve DC01 sac malzemelerin V bükme yöntemiyle bükülmesi sonucu şekillendirilen 
parçalarda oluşan geri esneme olgusunu deneysel araştırmışlardır [12],[13]. 

V bükme operasyonlarında şekillendirmeye etki eden tüm parametrelerin göz önünde bulundurulması 
durumunda, yapılacak deney sayısı artmakta ve deney parametreleri arasındaki ilişkilerin kurulması 
karmaşıklaştırmaktadır. Bu durum, sonuçların elde edilmesini zorlaştırıcı ve maliyet arttırıcı olmaktadır. 
Bükme parametrelerine bağlı olarak geri esneme miktarını tahmin edebilen bir sistem hem ayar zamanını hem 
de ihtiyaç duyulduğunda karşılaşılan revizyon maliyetini ortadan kaldırarak ürün maliyetleri de azalacaktır. 
Bu çalışmada, AISI304L ve DC01 için elde edilen V bükmedeki geri esneme deney verileri bulanık mantık 
ortamında eğitilmiştir. Test deneyleri yapılarak sistemin hatası bulunmuş ve yapılan tüm deney parametreleri 
için aralarındaki değerlerin bulanık mantık yöntemiyle tahmin edilmesi amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Deney Düzeneği 
Deneysel çalışmalar, bükme kuvveti, ütüleme süresi, bükme hızı, zımbanın aldığı yol gibi tüm girdi 
verilerinin elektronik olarak kontrol edilebildiği deney düzeneğinde yapılmıştır. Deney düzeneği; mekanik 
konstrüksiyon, elektronik kontrol grubu ve kontrol yazılımından oluşmaktadır. Bükme zımbası mekanik 
konstrüksiyon üzerindeki şekillendirme pistonu ve yük hücresi grubunun altına, dişi kalıp ise deney 
düzeneğinin tablasına bağlanmaktadır. Deney düzeneğinin genel görüntüsü Şekil 1’de verilmiştir. Deneysel 
çalışmaların başlangıcında; teorik hesaplamalar sonrası elde edilen şekillendirme kuvveti ve diğer bir deney 
parametresi olan ütüleme süresi verileri, deney cihazı kontrol yazılımdan elle girilmektedir. Devamında, sac 
malzemenin dişi kalıp üzerine konulmasıyla işleme başla butonu ile bükme operasyonu başlamakta ve 
istenilen bükme kuvvetine ulaşıncaya kadar zımba kalıp üzerindeki sac malzemeye kuvvet uygulamaya 
devam etmektedir. Bükme kuvvetinin istenilen kuvvet değerine ulaşılmasıyla, uygulanan kuvvet sabit 
tutulmakta ve ütüleme süresince bükme zımbası baskıya devam etmektedir. Ütüleme süresinin 
tamamlamasıyla birlikte, bükme zımbası otomatik olarak yukarıya çıkmakta ve bükme işlemi 
tamamlanmaktadır. 

 

 
 

Şekil 1. Deney düzeneğinin genel görüntüsü. 

2.2. Deney Malzemelerinin Karakterizasyonu 
Deney malzemelerinin karakterizasyonu için mekanik çekme testi ve sertlik ölçme testleri gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca, spektrometre ile malzemelerin kimyasal kompozisyonları belirlenmiştir. Çekme testi için sac 
malzemelerden 0°, 45° ve 90° hadde yönlerinde, çekme testi numuneleri tel erozyon tezgahında kesilerek 
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hazırlanmıştır. Sacların sertlikleri Vickers  olarak ölçülmüştür. Çekme testi sonuçlarının her bir değer için 
ortalama değerleri Tablo 1’de, kimyasal analiz sonuçları Tablo 2 ’de verilmiştir. Tablo 2’de spektrometre ile 
kimyasal analizlerde gözlemleme sınırının altında olan değerler “<LOD” (limit of detection) kısaltması ile 
verilmiştir. 

Tablo 1. Sac malzemelerin mekanik özellikleri 

Malzeme Akma Gerilmesi  
(MPa) 

Maksimum Çekme 
Gerilmesi (MPa) 

Young Modulü  
(MPa) 

Sertlik 
(Vickers) 

AISI 304L 274.343 703.134 63949.409 172 

DC01 255.604 336.154 77298.301 122 

 
Tablo 2. Sac malzemelerin kimyasal kompozisyonu (%wt). 

Malzeme Fe Cr Ni Si Mn S V Pb Mo 

AISI 304L 71.323 18.223 8.251 0.604 1.007 0.167 0.170 0.013 0.07 

DC01 99.785 <LOD <LOD <LOD 0,166 <LOD <LOD <LOD <LOD 

2.3. Deneysel Çalışma Parametreleri 
Deneysel çalışmalarda geri esnemeye etki eden işlem parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 
nedenle; kalıp açısı, ütüleme süresi ve zımba uç radyüsü (Rp) deney parametresi olarak dikkate alınmıştır. 
Her bir parametrenin değerleri Tablo 3’de verilmiştir. Bükme kuvveti Eş 1. [14] kullanılarak, AISI304L ve 
DC01 sac malzeme için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Elde edilen bu değerler kullanılarak deneysel çalışma 
gerçekleştirilmiştir. 
 

                                     (1) 

 
Eşitlik 1’de, L bükme kuvveti (N), Ɩ bükme genişliğini (mm), t sac kalınlığını (mm), k kalıp açıklık faktörünü, 
S çekme gerilmesini (N/mm2), ve s kalıp açıklık genişliğini (mm) ifade etmektedir. 
 

Tablo 3. V bükme deney parametreleri. 

Deney Parametreleri Parametre Değerleri 

Sac Malzeme AISI 304L, DC01 

Kalıp Açısı (Derece) 15, 30, 45, 60, 75, 90 

Ütüleme Süresi (s.) 0, 10, 20, 30 

Zımba Uç Radyüsü, (mm) 0, 2, 4, 6 

 

2.4. Geri Esnemenin Ölçümü 
Geri esneme davranışının şematik gösterimi Şekil 2’de verilmiştir. Deneysel çalışmalar sonucunda 
şekillendirilen sac malzemelerdeki geri esneme değerleri, AutoCAD ortamına aktarılarak ölçülmüştür. Açı 
ölçüm işleminde öncelikle, bükülmüş olan sac malzemeler boş bir sayfa üzerine konularak kalemle 
çizilmiştir. Daha sonra çizilen geometriler tarayıcı ile taranarak bilgisayar ortamına resim olarak aktarılmıştır. 
Resim dosyaları AutoCAD ortamına aktarılarak AutoCAD ortamında açı ölçümleri gerçekleştirilmiştir. 
Ölçülen açıdan büküm açısı çıkarılarak geri esneme açıları elde edilmiştir. Yapılan açı ölçümlerinin 
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doğruluğunun kontrolü amacıyla rast gele seçilen bazı numuneler Bilgisayarlı Koordinat Ölçme (CMM) 
cihazı kullanılarak da ölçülmüştür. CMM ile ölçüm işleminde, ilk öncelikle bükülen parçanın bir yüzeyine 
prob ile üç farklı noktadan temas edilerek elde edilen koordinatları içeren bir düzlem oluşturulmuştur. Aynı 
işlem bükülen parçanın diğer yüzüne de uygulanarak ikinci düzlem elde edilmiş ve bu iki düzlem arasındaki 
açı CMM tarafından hesaplanarak verilmiştir. Geri esnemenin şematik gösterimi ve ölçüm esnasında elde 
edilen görüntüsü Şekil 2’de verilmiştir. 

 
Şekil 2. Geri esnemenin şematik gösterimi. 

 

2.5. Bulanık Mantık Sistemi Ve Tanımlanması 
Bulanık mantık sistemi, girdi değişkenleri ve çıktı değişkenleri arasında bir bulanık mantık kural tablosu 
oluşturularak tasarlanmaktadır. Sistemde girdi değişkenlerinin en büyük ve en küçüklerinin tahmini bulanık 
mantık programı kullanılarak test edilmektedir [15]. Sistemde bulanıklaştırma işleminde, gerçek girişler 
bulanıklaştırılmakta ve bulanık girdiler elde edilmektedir. Bulanıklaştırma işlemlerinde, bulanık girdileri 
belirlenen kurallara göre işlenmekte ve bulanık çıktılar üretilmektedir. Netleştirme işleminde de bulanık çıktı 
için berrak bir gerçek değer üretilmektedir [16].  
Bu çalışmada bulanık mantık sistemine; kalıp açısı, ütüleme süresi ve zımba radyüsü girdi değişkeni olarak, 
geri esneme değeri de çıktı değişkeni olarak tanımlanmıştır. Bulanık sistemlerde, üyelik fonksiyonları, tahsis 
edilen değişkenler ve bulanık girdi gibi bulanıklaştırma yöntemleri kullanılmaktadır. Sistem yapısının 
uyumundan dolayı bulanıklaştırma yöntemi olarak sisteme aktarılırken üçgen üyelik fonksiyonları (the 
triangular membership functions) kullanılmıştır. Çıktı değişkeni olan geri esneme, maksimum üyelik yöntemi 
(Maximum of Center, CoM) ile berraklaştırılmıştır. Oluşturulan bulanık mantık sisteminin şematik gösterimi 
Şekil 3’de verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 3. Bulanık mantık sisteminin şematik gösterimi 
 
Bulanık mantık sistemine değişken tanımlama aşamasında; kalıp açısı girdi değişkenleri 15, 30, 45, 75 ve 90 
derece olarak, ütüleme süresi için 0, 10, 20 ve 30 saniye olarak, zımba uç radyüsü de 0, 2, 4 ve 6 mm olarak 
tanımlanmıştır. Bu aşamada aynı zamanda bu girdi değişkenleri için sayısal alt ve üst aralık değerleri 
belirlenmiştir. Kalıp açısı için 0 ile 105 aralığı, ütüleme süresi için -2 ile 32 aralığı, zımba uç radyüsü için de -
2 ile 8 sayısal aralığı belirlenmiştir. 60 derecelik açıya ait gerçek deney sonuçları bulanık mantık tahminleri 
ile gerçek deney sonuçlarını karşılaştırmak amacıyla kullanıldığından dolayı sisteme dahil edilmemiştir. 
Bulanıklaştırma aşamasında bu sayısal girdi değişkenleri dilsel değişkenlere çevrilmektedir. 5 adet kalıp açısı 
değişkeni; çok düşük, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek (very_low, low, medium, high, very high) isimli 5 
adet dilsel değişkene dönüştürülmüştür. 4 adet ütüleme süresi değişkeni, düşük, orta-düşük, orta-yüksek ve 
yüksek (low, medium-low, medium-high, high) isimli 4 adet dilsel değişkene dönüştürülmüştür. 4 adet zımba 
radyüsü değişkeni de, düşük, orta-düşük, orta-yüksek ve yüksek (low, medium-low, medium-high, high) 
isimli 4 adet dilsel değişkene dönüştürülmüştür. Geri esneme çıktısı değişkeni için de; çok düşük, düşük, orta, 
yüksek, çok yüksek (very_low, low, medium, high, very high) olmak üzere 5 adet dilsel değişken 
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tanımlanmıştır. Bulanık mantık sisteminde tanımlanan girdi ve çıktı değişkenlerine ve bunların 
bulanıklaştırma aşamasındaki dilsel değişkenlere çevrilmiş görüntüleri Şekil 4’de verilmiştir. 
 

   
 

    
Şekil 4. Bulanık mantık sisteminde tanımlanan girdi ve çıktı değişkenleri a)Kalıp açısı, b) Zımba radyüsü,  
              c) Ütüleme süresi, d) Geri esneme. 
 
Bulanık mantık sisteminde, AISI 304L sac malzeme için kural bloğuna her bir girdi parametresindeki terimin 
değerini hesaplamak için aşağıdaki Eş. 2-5, DC01 sac malzeme için de Eş. 6-9 kullanılmıştır. Eşitliklerde 
kullanılan katsayılar minimum ve maksimum değerlerin eşit aralıklara bölünmesiyle elde edilmiştir. Bulanık 
mantık sisteminde durulaştırma (netleştirme) aşamasında ise bu eşitliklerden hesaplanan 0-1 aralığındaki 
değerler ilgili dilsel değişkenlerin karşısında kural tablosuna girilerek tekrar dilsel değişkenler 0-1 aralığında 
sayısal değişkenlere dönüştürülmüş ve çıkış verileri olan geri esneme açıları elde edilmiştir. 
 
GERİESNEME=EĞER(VE(GERİESNEME>=0.4;GERİESNEME<1.4);((1.4-GERİESNEME)/1);0)          (2) 
 
GERİESNEME=EĞER(VE(GERİESNEME>=1.4;GERİESNEME <2.5);((2.5-GERİESNEME)/1.1);0)      (3) 
 
GERİESNEME=EĞER(VE(GERİESNEME>=2.5;GERİESNEME <3.6);((3.6-GERİESNEME)/1.1);0)      (4) 
 
GERİESNEME=EĞER(VE(GERİESNEME>=3.6;GERİESNEME<4.65);((4.65-GERİESNEME)/1.05);0) (5) 
 
GERİESNEME=EĞER(VE(GERİESNEME>=0.1;GERİESNEME<0.95);((0.95-GERİESNEME)/0.85);0) (6) 
 
GERİESNEME=EĞER(VE(GERİESNEME>=0.95;GERİESNEME<1.8);((1.8-GERİESNEME)/0.85);0)   (7) 
 
GERİESNEME=EĞER(VE(GERİESNEME>=1.8;GERİESNEME<2.65);((2.65-GERİESNEME)/0.85);0) (8) 
 
GERİESNEME=EĞER(VE(GERİESNEME>=2.65;GERİESNEME<3.5);((3.5-GERİESNEME)/0.85);0)   (9) 
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Elde edilen tahmin sonuçları ile gerçek deney sonuçları arasındaki güvenilirlik (R2), AISI 304L ve DC01 sac 
malzemelerin her ikisi için de %97 hesaplanmıştır. Güvenilirlik değerleri (R2), bulanık mantık sistemine dahil 
edilmeyen 60 derecelik kalıp açısındaki gerçek deney sonucundaki açı değerinin bulanık mantık tahminiyle 
elde edilen açı değerlerine bölünmesiyle hesaplanmıştır. Deney sonuçları ile tahmin sonuçlarının yüksek 
doğrulukta birbirleriyle uyumlu oldukları tespit edilmiştir. Zımba radyüsü 0 mm ve ütüleme süresi 0 saniye 
olan deney parametrelerinde farklı kalıp açıları için bulanık mantık sistemi tahminleri ile gerçek deney 
sonuçları Şekil 5’de karşılaştırılmıştır. 
 

 
 

 
 

Şekil 5. Deney sonuçları ve bulanık mantık sonuçları a) AISI 304L b) DC01 
 

3. DENEY SONUÇLARININ BULANIK MANTIK İLE TAHMİNİ 
 

Bulanık mantık yöntemi kullanılarak yapılmayan ara deney parametrelerine göre geri esneme açıları tahmin 
edilmiştir. Yapılmayan deney parametreleri; kalıp açısı için 20, 35, 50, 65 ve 80 derece, zımba uç radyüsü 
için 1 mm, 3 mm ve 5 mm ve ütüleme süresi için 5 s., 15 s. ve 25 s. alınmıştır. Bulanık mantıkla geri 
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esnemenin tahmin sonuçları AISI 304L sac malzeme için Şekil 6-8’da, DC01 sac malzeme için de Şekil 9-
11’de verilmiştir. 

 

3.1. Kalıp Açısının Geri Esnemeye Etkisi 
Deneysel çalışmalarda, kalıp açısındaki artışın geri esnemeyi arttırdığı gözlemlenmiştir. Bu durum, kalıp 
açısındaki artışa karşılık büküm bölgesindeki maksimum gerilmelerin artmasından ve buna karşılık 
maksimum plastik gerinimlerin azalmasından kaynaklanmaktadır [17]. Ayrıca, bükme operasyonu esnasında 
şekillendirilen parçanın iç yüzeyinde negatif (basma) gerilmeleri oluşurken, dış yüzeyinde de pozitif (çekme) 
gerilmeleri oluşmaktadır. Bükme bölgesindeki maksimum bükme ve çekme gerilmelerinin değeri kalıp 
strokuna bağlıdır [18]. Kalıpta bükme açsının artması ile birlikte şekillendirme stroku da artmakta ve bu 
duruma bağlı olarak gerilmeler de artmaktadır. Bu gerilim artışları da geri esnemenin kalıp açısının artışıyla 
birlikte artmasına sebep olmaktadır. Deneysel çalışmalarda da, kalıp açsının 15 derecelik artışına bağlı olarak 
geri esneme değerlerinin AISI304L için ortalama 0.57 derece, DC01 sac malzeme için de ortalama 0.44 
derece arttığı gözlemlenmiştir. 

3.2. Zımba Uç Radyüsünün Geri Esnemeye Etkisi 
Zımba radyüsündeki artış geri esnemenin artmasına sebep olmaktadır [19]. Geri esneme plastik bölgenin 
büyüklüğüne bağlı olmaktadır. Daha küçük bir zımba radyüsü gücü dar bir alanda yoğunlaştırmaktadır. Bu 
durum bölgesel gerinim seviyesini ve plastik deformasyonu arttırmaktadır. Zımba radyüsü arttıkça, kuvvet 
daha geniş bir plastik bölge boyunca yayılmaktadır, bu durum da geri esnemenin artmasına sebep olmaktadır 
[20]. Ayrıca bükme radyüsü azaldıkça, bükme esnasında toplam değere karşılık gelen oran geri esneme 
esnasındaki toplam değere karşılık gelen orandan daha hızlı artmaktadır bu yüzden geri esneme açısı 
azalmaktadır [21]. Deneysel çalışma sonucunda yapılan ölçümlerde de geri esneme değerinin zımba uç 
radyüsündeki artışa bağlı olarak arttığı gözlemlenmiştir. AISI304L sac malzeme için zımba uç radyüsünün 2 
mm artışında geri esneme değeri ortalama 0.32 derece artmıştır. DC01 sac malzeme için de, zımba uç 
radüyündeki 2 mm ’lik artış geri esneme açısını ortalama 0.27 derece arttırmıştır. 

3.3. Ütüleme Süresinin Geri Esnemeye Etkisi 
Bükme işlemlerinde ütüleme süresi geri esnemeyi azaltan bir parametredir. Ütüleme süresi, şekillendirilen 
parçalarda kalıntı gerilmelerin dağılımını da etkilemektedir. İşlem esnasında, ütüleme süresinin artması 
şekillendirilen parçanın şeklini sınırlamaya ve iç gerilmelerin rahatlamasına izin vermektedir. Bükme 
tarafındaki iç gerilmelerdeki bu azalma, elastik gerinimin azalmasına ve kalıcı gerinimlerdeki artışa sebep 
olmaktadır. Ayrıca, ütüleme süresi arttıkça sürünme deformasyonu azalmakta ve elastik geri kazananım da 
azalmaktadır. İç gerilmelerdeki azalmadan dolayı zamanla sürünme deformasyon hızı da azalmaktadır 
[22],[23]. Yapılan deneysel çalışmalarda da, ütüleme süresinin 10 s’lik artılına karşılık ütüleme süresinin 
AISI304L sac malzemede ortalama 0.17 derece, DC01 sac malzemede de ortalama 0.18 derece azalmaya 
sebep olduğu gözlemlenmiştir. 

 

 

3067



8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey 

 

 
 

Şekil 6. Bulanık mantık ile AISI 304L sac malzeme için geri esneme tahmini – Zımba radyüsü 1 mm 

 

 
Şekil 7. Bulanık mantık ile AISI 304L sac malzeme için geri esneme tahmini – Zımba radyüsü 3 mm 

 

 
Şekil 8. Bulanık mantık ile AISI 304L sac malzeme için geri esneme tahmini – Zımba radyüsü 5 mm 

 

 
Şekil 9. Bulanık mantık ile DC01 sac malzeme için geri esneme tahmini – Zımba radyüsü 1 mm. 
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Şekil 10. Bulanık mantık ile DC01 sac malzeme için geri esneme tahmini – Zımba radyüsü 3 mm. 

 

 
Şekil 11. Bulanık mantık ile DC01 sac malzeme için geri esneme tahmini – Zımba radyüsü 5 mm. 

 

4. SONUÇLAR 
 

Bu çalışmada; imalat, ısı ve otomotiv başta olmak üzere çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılan AISI304L 
ve DC01 sac malzemelerin V bükme yöntemiyle bükülmesi sonucu oluşan geri esneme davranışı bulanık 
mantık yöntemiyle tahmin edilmiştir. Bulanık mantık sisteminde, 160 kural ve 16 üyelik fonksiyonlu bir 
bulanık mantık kural tablosu oluşturulmuştur. Oluşturulan sistemde, kalıp açısı, ütüleme süresi ve zımba uç 
radyüsü girdi değişkenleri olarak geri esneme ise çıktı değişkeni olarak tanımlanmıştır. Bulanık mantık 
yöntemiyle tahmininde elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

- Bulanık mantık sisteminin V bükme operasyonları sonucu oluşan geri esnemenin tahmininde 
yüksek doğruluk oranı ile kullanılabileceği gözlemlenmiştir. 

- AISI304L ve DC01 sac malzemede geri esneme tahmininde benzerlik (R2) 99.7 olarak 
hesaplanmıştır. 

- Kalıp açısındaki artış ile birlikte şekillendirme stroku artmakta ve bu duruma bağlı olarak da büküm 
bölgesinde gerilmeler atmaktadır. Büküm bölgesindeki bu gerilme artışının geri esnemeyi arttırdığı 
tespit edilmiştir. Kalıp açısındaki 15 derecelik artışın AISI304L sac malzeme için geri esnemeyi 
ortalama 0.57 derece, DC01 sac malzeme için de ortalama 0.44 derece arttırdığı tespit edilmiştir.  

- Daha küçük bir zımba radyüsüne sahip olan bükme operasyonlarında güç dar bir alanda 
yoğunlaştırmak olup, bu durum bölgesel gerinim seviyesini ve plastik deformasyonu arttırmaktadır. 
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Zımba radyüsü arttıkça, kuvvet daha geniş bir plastik bölge boyunca yayılmakta ve bu durum da 
geri esnemenin artmasına sebep olmaktadır. Zımba radyüsündeki 2 mm’lik artışa bağlı olarak geri 
esneme açısı AISI304L sac malzeme için ortalama 0.32 derece, DC01 sac malzeme için de ortalama 
0.27 derece arttığı gözlemlenmiştir. 

- Ütüleme süresinin artması şekillendirilen parçanın şeklini sınırlamaya ve iç gerilmelerin 
rahatlamasına izin vermekte olup iç gerilmelerdeki bu azalma, elastik gerinimin azalmasına ve 
kalıcı gerinimlerdeki artışa sebep olmaktadır. Elastik gerinimdeki bu azalma ve kalıcı 
gerinimlerdeki bu artış geri esnemenin azalmasına sebep olmaktadır. Ütüleme süresindeki 10 s.’lik 
artış geri esnemenin AISI304L sac malzeme için ortalama 0.17 derece, DC01 sac malzeme için de 
ortalama 0.18 derece azalmaya sebep olduğu tespit edilmiştir. 
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Abstract 

In this study, it is aimed to classify the images of hepatitis B and normal liver tissue with Support Vector 
Machine (SVM). For the study, 76 normal liver tissue images and 76 hepatitis tissue images were used. 
First order statistical (expected value, standard deviation, kurtosis, skewness) and second order 
statistical features (correlation, contrast, energy, homogeneity) of all images were obtained. The mean 
and range values of statistical features were calculated separately and 8 features were extracted. 
Extracted 12 features were classified by SVM.  To evaluate the classifier performance was used 10-fold 
cross-validation method. As a result of classification, it was obtained accuracy of %98,03, sensitivity of 
%100 and specificity of %96,05 using linear kernel function of SVM. The results have shown that 12 
features can be useful for automatically distinguish hepatitis-B and normal liver tissue images. 

Keywords: Hepatitis, feature extraction, support vector machine, classification 

1. GİRİŞ 

Resim işleme teknikleri birçok alanda başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Hekimlerin veya sağlık 
personeli için zaman alıcı birçok işlem, resim işleme teknikleri kullanılarak çok daha kısa bir sürede 
gerçekleştirilmektedir. Resim işleme mühendislik, sağlık gibi birçok alanda etkili bir şekilde 
kullanılmaktadır. Literatür çalışmaları incelendiğinden resim işleme tekniklerinin uygulamalarını görmek 
mümkündür. Örneğin, histopatolojik kanser resimlerinin bölütlenmesi, sınıflandırılması ve kümelenmesi 
[1]–[3], meme kanserinin otomatik derecelendirilmesi [4], meme kanseri histoloji resimlerinden 
karyokinez bulunması [5], beyin tümörü histopatolojik resimlerinin bölütlenmesi ve sınıflandırılması [6] 
gibi uygulamalar yapılmaktadır.  

Resim işlemenin en önemli adımlardan birisi ise özellik çıkarma aşamasıdır. Bu aşama, verinin 
içerisinden veriyi en yüksek oranda temsil edebilme yeteneğine sahip bilginin çıkarılması aşamasıdır. Bu 
amaç için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada resimlerden birinci ve ikinci dereceden 
istatistiksel özelikler çıkarılmıştır.  İkinci dereceden istatistiksel özellikler, gri seviye eş-oluşum matrisi 
(gray-level co-occurrence matrix-glcm) olarak da bilinmektedir. Bu özelliklerin kullanıldığı bazı 
uygulamalar ise; prostat kanserinin derecelendirilmesi [7], kolon kanserinin histopatolojik resimler ile 
sınıflandırılması [8], beyin tümörünü sınıflandırılması [9], memedeki iyi ve kötü huylu doku ayrımı [10], 
ultrason resimlerinde karın tümörlerin otomatik tanısı [11], karaciğer fibrozisinin incelenmesi [12] 
gibidir. 

Özellik çıkarımı gerçekleştirdikten sonra yapılan işlem ise verilerin normalize edilerek 
sınıflandırılmasıdır. Bu çalışmada veriler en büyük-en küçük normalizasyonu ile [0,1] aralığına 
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indirgenmiştir. Verilerin normalize edilmesi sınıflandırma işleminin başarımını çoğunlukla olumlu yönde 
etkilemektedir. Normalize edilmiş verilerin sınıflandırılması için DVM kullanılmıştır. DVM iki sınıflı bir 
veriyi ayırabilecek en iyi düzlemi bulma prensibine dayalı olarak çalışan bir makine öğrenme 
algoritmasıdır [13].    

Bu çalışmada, normal karaciğer dokusu ve hepatit B’li karaciğer dokusu imgelerden elde edilen istatiksel 
özellikler DVM ile sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma sonucu %98,03’luk bir başarım elde edilmiştir.  

2. MATERYAL VE METOT 
 
2.1. Histopatolojik imgelerin alınması 
 
Çalışma için Fırat Üniversitesi, Fırat Tıp Merkezi, Patoloji bölümünden alınan Hepatit B ve normal 
karaciğer dokusuna ait histopatolojik imgeler kullanılmıştır. Histopatolojik imgeler Olympus BX-50 ışık 
mikroskobuna bağlanan Olympus C-4000Z fotoğraf makinesi kullanılarak elde edilmiştir.  Histopatolojik 
imge çözünürlüğü 2288x1712 piksel ve 72 dpi’dır. Çalışma kullanılan histopatolojik veriler Fırat 
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı’nda yapılan yüksek 
lisans tezinden alınmıştır [14].( Proje No: FÜBAP- 985) 
 

2.2. Özellik Çıkarma 

Özellik çıkarma, verinin etkili bir şekilde sınıflandırılması amacı ile veriden, veriyi ayırt etme yeteneği 
fazla olan bilginin elde edildiği aşamadır [15]. Bu aşamada yapılacak olan bir hata veya eksiklik bir 
sonraki aşamalarda istenen hedefe ulaşılmasına engel olabilmektedir. Sınıflandırma aşamasının verimi, bu 
aşamadaki doğruluğun yüksek olmasına bağlıdır. Bu çalışmada kullanılacak olan özellikler; birinci 
dereceden (beklenen değer, standart sapma, basıklık, yamukluk) ve ikinci dereceden (korelasyon, 
kontrast, enerji, homojenlik) istatistiksel özelliklerdir. İkinci dereceden istatistiksel özellikler ise ortalama 
(mean) ve aralık (range) olarak iki farklı şekilde hesaplanmaktadır. Burada kullanılan aralık değeri, 
incelenen her bir özellikteki en büyük ve en küçük değerin farkı olarak hesaplanmaktadır. Tablo 1’de 
birinci ve ikinci dereceden istatistiksel özelliklerin matematiksel ifadeleri verilmiştir [8], [9], [12], [15]–
[18]. 

Tablo 1. Birinci ve ikinci derece istatistiksel özellikler 

  

 
 

  

  

2.3. Destek Vektör Makineleri 

DVM, (-1,1) şeklindeki sınıf etiketleri kullanılarak bir karar fonksiyonu ile verinin iki sınıf ayrılmasını 
amaçlayan bir yöntemdir. Karar fonksiyonu ile eğitim verisini ayırabilecek en iyi hiper düzlem belirlenir. 
[19]. Farz edelim eğitim verisi ,  ve  ,  c-boyutlu uzay  
sınıf etiketleridir. Bu durumda, en uygun hiper düzlem aşağıdaki gibi olmaktadır [20], [21]. 

 
 

(1) 
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3 
 

w hiper düzlemin normalini temsil etmektedir. En uygun hiper düzlemin belirlenmesi için kullanılan 
noktalar destek vektörleri olarak adlandırılır ve  olarak ifade edilmektedir. Hiper 
düzlemin belirlenmesi için ||w|| ifadesi en küçük olmalıdır. Böylece iki sınıflı doğrusal bir problemin 
çözümü için kullanılacak karar fonksiyonunu ifadesi aşağıdaki gibidir. 

 
(2) 

 

(x.xk) yerine çekirdek fonksiyonu K(x.xj) yazıldığında veriler başka bir uzaya haritalanır. Bu amaç için 
Radial basic function (Rbf), Polynomial, Sigmoid çekirdek fonksiyonları kullanılmaktadır [22], [23].  

 (3) 

 
(4) 

 (5) 

 (6) 

σ, d,  çekirdek fonksiyonuna ait parametrelerdir. 

3. ÖNERİLEN YÖNTEM 

Hepatit B ve normal karaciğer dokularına ait imgeler elde edildikten sonra gerçekleştirilen ilk işlem 
imgelerin gri seviyeye dönüştürülmesidir (Şekil 1). Böylece daha az veri maliyeti ortaya çıkmaktadır.  

  
a b 

  
c d 

Şekil 1.   (a) Hepatit B ve (b) normal karaciğer doku imgeleri  
Gri seviyeye (c) Hepatit B ve (d) normal karaciğer doku imgeleri 

Gri seviye dönüşümü yapılan imgelerin birinci ve ikinci dereceden istatistiksel özellikleri 
hesaplanmaktadır. Bu aşama dört adet birinci dereceden ve sekiz adet ikinci dereceden istatistiksel 
özellikler elde edilmiştir. İkinci dereceden istatistiksel özellik aralık ve ortalama değerleri ayrı ayrı 
hesaplandığı için sekiz özellik kullanılmaktadır.  
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Tablo 2. Hepatit B ve normal karaciğer dokusuna  
ait örnek bir imgenin istatistiksel değerleri 

İstatistiksel özellikler Hepatit B Normal 
Beklenen değer 0,3869 0,5191 
Standart sapma 0,7096 0,2811 
Basıklık 0,6804 0,4977 
Yamukluk 0,0620 0,3300 
Ortalama (Kontrast) 0,8236 0,9555 
Ortalama (Korelasyon) 0,7292 0,1176 
Ortalama (Enerji) 0,0486 0,2093 
Ortalama (Homojenlik) 0,1773 0,0512 
Aralık (Kontrast) 0,8643 0,8580 
Aralık (Korelasyon) 0,3119 0,8037 
Aralık (Enerji) 0,0856 0,3490 
Aralık (Homojenlik) 0,6366 0,8285 

 

Hepatit B ve normal karaciğer dokusundan elde edilen toplam 12 özellik sınıflandırılmak üzere DVM’ye 
giriş olarak verilmiştir. Sınıflandırma işlemi öncesi tüm veriler [0,1] aralığına indirgenerek normalize 
edilmiştir. Normalizasyon için denklem 7 kullanılmıştır. 

 (7) 
  
Burada veri kümesindeki en küçük değer,  veri kümesindeki en büyük değerdir. DVM’nin farklı 
çekirdek fonksiyonları kullanılarak elde edilen sınıflandırma sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir. Ayrıca 
veriler sınıflandırılırken çapraz doğrulama yönteminden faydalanılmıştır. Çapraz doğrulama için veri seti 
10 parçaya ayrılmıştır. 9 parça eğitim süreci için kullanılırken kalan tek parça test edilmiştir. Diğer 10 
parça için bu işlem tekrarlanmıştır. Daha sonra ise 10 sonucun ortalaması alınmıştır.  

Karaciğer Doku 
İmgeleri 

(Hepatit B-Normal)

Gri Seviye Dönüşümü

I. dereceden 
istatistiksel özellikler

(Beklenen değer, standart 
sapma, basıklık, 

yamukluk)

II. dereceden 
istatistiksel özellikler

Ortalama-Aralık 
(korelasyon, kontrast, 

enerji, homojenlik)

Sınıflandırma
(Destek Vektör 

Makineleri)

Sonuçlar  

Şekil 2. Çalışmanın akış diyagramı 

Sınıflandırma işleminin performansını değerlendirmek için Doğruluk (Accuracy), Duyarlılık (Sensitivity) 
ve Özgüllük (Specificity) kullanılmıştır. DP (Doğru Pozitif), DN (Doğru Negatif), YP (Yanlış Pozitif), 
YN (Yanlış Negatif). 
 

 (7) 

 (8) 
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 (9) 

 

4. SONUÇLAR  

76 Hepatit B ve 76 normal karaciğer doku imgelerinin bilgisayar destekli bir sistem aracılığı ile ayrımı 
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen uygulamada % 90’ın üzerinde doğruluk değerlerine ulaşılmıştır. 
Hepatit B ve normal karaciğer doku imgelerinden çıkarılan özelliklerin sınıflandırılması için DVM’nin 
farklı çekirdek fonksiyonları kullanılmıştır. Kullanılan çekirdek fonksiyonlarından elde edilen sonuçlar 
Tablo 3’de gösterilmiştir. Sınıflandırma sonucu en iyi başarım Lineer çekirdek fonksiyonunda elde 
edilmiştir. Bu sonuç verilerin doğrusal bir şekilde dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. Sınıflandırma 
sonucu duyarlılık bütün çekirdek fonksiyonları için %100 olarak bulunmuştur.  
 

Table 3. DVM sınıflandırma sonuçları 

Kernel 
Fonksiyonu DP YN DN YP Doğ. Duy Özg. 

Lineer 76 0 73 3 %98,03 %100 %96,05 
Rbf 76 0 62 14 %90,79 %100 %81,57 

Polynomial 76 0 72 4 %97,37 %100 %94,73 
Sigmoid 76 0 69 7 %95,39 %100 %90,78 

 
Yapılan sınıflandırma işlemi ile kullanılan 12 özelliğin hepatit B ve normal karaciğer doku imgelerini 
ayırabileceği gösterilmiştir. Ayrıca çalışma ekibi tarafından gerçekleştirilen bir önceki çalışmada YSA 
kullanılarak bir sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir [24]. Sınıflandırma işlem sonuçları Tablo 4’de 
karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  
 

Tablo 4. Sınıflandırıcı sonuçlarının karşılaştırılması 
 

Sınıflandırıcı 
Türü DP YN DN YP Doğ. Duy Özg. 

DVM (Lineer) 76 0 73 3 %98,03 %100 %96,05 
YSA 69 7 70 6 91,44 92,10 90,78 

 
Tablo 4’de de görüldüğü gibi DVM makinesi lineer, polynomial ve sigmoid çekirdek fonksiyonları 
kullanarak gerçekleştirdiği sınıflandırma işleminde YSA’dan daha başarılı sonuçlar üretmiştir.  
 
Geliştirilen yöntem ile hekim ve uzman personel için zaman alıcı işlemler bilgisayar ile daha hızlı ve 
kolay bir şekilde gerçekleştirilebilme imkanı sunulmaktadır. Ulaşılan sonuçlardan yola çıkılarak sonraki 
çalışmalarda farklı resim işleme ve bilgi ölçüm yöntemleri kullanılarak sınıflandırma, bölütleme gibi 
uygulamaların yapılması planlanmaktadır.  
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 Abstract 
Increased airway demand day by day has brought with an aircraft traffic density. Forecasting of aircraft traffic is 
crucial in terms of presenting an idea to countries about the aircraft traffic density in airfields and the aircraft 
traffic which overcome  the capacity of airport. In this study, it is aimed to estimate the aircraft traffic intensity in 
our country by support vector machine (SVM) and linear regression models. While the increase in aircraft traffic 
was estimated, the variables of economic, tourism and transportation indicators between 2002-2016 in Turkey 
were used. As economic indicators, variables such as import and export values, tourism indicators, the number of 
tourists coming from abroad and the number of people leaving abroad and the number of motor vehicles as 
transportation indicators are taken into consideration. The increased in the aircraft traffic was estimated using the 
SVM and linear regression methods which were the regression learner methods. 10-fold cross-validation method 
was used to evaluate the regression performance. The best regression analysis result was obtained using stepwise 
linear regression method in which R2 was 0.99. As a result, it has been shown that the method of regression 
analysis can be a useful method in predicting of the aircraft traffic. 

Keywords: Aircraft traffic, Support vector machine, Linear regression, Forecast. 

1. GİRİŞ 
Son zamanlarda dünyada ve Türkiye’de havayolu ulaşımına olan talep gittikçe artmaktadır. Havayolu ulaşımının 
artması havalimanlarında oluşabilecek yoğun bir hava trafiğini ve uçak trafiğini beraberinde getirmektedir. 
Türkiye’de 2002 ve 2016 yılları arasında havaalanlarında kalkış yapan yolcu-kargo uçakları ve özel uçaklara ait 
sayılar incelendiğinde uçak trafiğinin gittikçe arttığı Şekil 1’de görülmektedir. 

 

 
Şekil 1. Türkiye’de 2002-2016 yılları arasındaki uçak trafiği [1] 

                                                   
* Sorumlu yazar. Tel.: +90-424-237 0000/3152 
E-mail: sxtoraman@hotmail.com (S. Toraman). 
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Uçak trafiğinin tahmin edilmesi ülkelere hava sahalarındaki uçak trafik yoğunluğu hakkında bilgi vermektedir. Aynı 
zamanda havaalanlarının kapasitelerinin uçak trafik yoğunluğunu kaldırıp kaldıramayacağı ve havacılıkla ilgili 
yapılması planlanan tesis ve gerekli alt yapı konularında ülkelere fikir sunmaktadır. Genellikle ülkelerde havayolunun 
tercih edilmesi ve uçak trafiğinin yoğunluğunun fazla olması ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile doğru orantılıdır. 
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerini gösteren en önemli etken ekonomi, diğer önemli etkenler ise turizm ve ulaşımdır. 
Çalışmada ekonomik gösterge olarak Türkiye’nin 2002-2016 yılları arasındaki ithalat ve ihracat değerleri, turizm 
göstergesi olarak yurtdışından gelen turist sayısı ve yurtdışına çıkan kişilerin sayısı, ulaşım göstergesi olarak ise 
motorlu kara taşıtı sayısı göz önüne alınmıştır [2]. Ele alınan değişkenler destek vektör makinesi (DVM) ve doğrusal 
regresyon yöntemleri kullanılarak Türkiye’ye ait uçak trafik tahmini gerçekleştirilmiştir. 

DVM sağlık bilimleri, mühendislik alanı ve havacılık gibi çeşitli alanlarda başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. 
Özellikle son zamanlarda havacılık alanında kullanımı yaygınlaşmıştır. DVM, uçağın tırmanmasının yer tabanlı 
yörünge tahmininde ve uçakların ağırlık ve itki kuvvetlerinin belirlenmesinde [3], hava trafik merkezlerinde toplanan 
verilere dayanarak uçak performansının tahmin edilmesinde [4], hava trafiği açısından benzer özellik gösteren 
günlerin karşılaştırılarak hava trafik akışının planlanmasında [5], uçakların belirsizlik altında performanslarının ve en 
uygun rotalarının belirlenmesinde [6],  en küçük kareler DVM regresyon ve hibrit mevsimsel ayrışma yaklaşımı 
kullanarak kısa vadeli yolcu tahmininde [7], havaalanındaki maliyet yapısı ve etkili eşik değerlerinin belirlenmesinde 
[8] kullanılmıştır. 

Regresyon analizi kullanılarak; uçak yörünge tahmini [9], hava trafik gecikmelerinin tahmini [10], trafiğe bağlı hava 
kirliliğinin belirlenmesi [11], hava trafiğindeki dalgalanmalar dikkate alınarak hava trafik tahmininin yapılması [12], 
New York havaalanındaki gecikmelerin tahmini [13], hava kirliliğinin kan basıncı üzerindeki etkisinin belirlenmesi 
[14] gibi çalışmalar yapılmıştır. 

Çalışmada, DVM ve doğrusal regresyon kullanılarak uçak trafik tahmininin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 
Kullanılan parametreler arasındaki ilişki doğrusal regresyon denklemi olarak ortaya konulmuştur.   

2. MATERYAL VE METODLAR 
Çalışmada kullanılan yöntemler ve çalışmanın akış şeması aşağıda ayrıntılı bir şekilde verilmiştir (Şekil 2).   

Veriler Normalizasyon
Regresyon 

Analizi
DVM

Çapraz 
Doğrulama

Tahminler

 
Şekil 2. Çalışmanın akış şeması 

2.1. Verilerin Elde Edilmesi 
İthalat-ihracat gibi ekonomik gösterge değerleri, yurtdışından gelen turist sayısı ve yurtdışına çıkan kişi sayısı 
değerleri ve ulaşım kara taşıtı sayısı değerleri Türkiye İstatistik Kurumundan temin edilmiştir [2]. Yıllara göre uçak 
trafiği verileri ise Devlet Hava Meydanları İşletmesinden elde edilmiştir [1]. Çalışmada kullanılan verilerin bir 
bölümü Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1. 2013-2016 arasındaki veriler  

2.2. Destek Vektör Makinesi (DVM) 
DVM, birden fazla sınıflı ayırma 
problemlerinde kullanılan bir makine 
öğrenme algoritması yöntemidir [15]. 
DVM’nin amacı, veri kümesindeki sınıfları 
birbirinden en iyi şekilde ayıracak hiper 
düzlemi bulmaktır. Verilen eğitim 
kümesindeki verileri ayıracak düzlem wx+b 
olsun. Burada w hiper düzlemin normali ve b 
ise bias yani sabit değerdir. 

Yıl İthalat (t) İhracat (t) 
Gelen 
turist 
sayısı 

Yurtdışına 
çıkan kişi 

sayısı 

Kara 
taşıtı 
sayısı 

Uçak 
sayısı 

2013 
251661250 151802637 39226226 7525869 17939447 1504973 

2014 
242177117 157610158 41415070 7982264 18828721 1678971 

2015 
207234359 143838871 41617530 8750851 19994472 1814958 

2016 
198616775 142530542 31365330 7891909 21090424 1829908 
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w

Destek Vektörleri

w.x+b
En uygun hiper düzlem

Y

X

A Veri 
Kümesi

B Veri 
Kümesi

 

(a) (b) 

Şekil 3. a) İki sınıflı veriyi ayırabilen farklı düzlemler b) Verileri ayırabilen en iyi hiper düzlem 

Şekil 3’de görüldüğü gibi veri setindeki sınıfları ayırmak için birçok farklı düzlem kullanılabilir. Bu düzlemler 
içinden sınıfları ayırabilecek ve aralarındaki uzaklığı en büyük yapan düzlemlerin bulunması DVM’nin amacıdır. 
Bunun için veri kümesindeki tüm verilerin aşağıdaki denklemi sağlaması gerekmektedir.  

  
(1) 

Belirlenen hiper düzlem maksimum olması için  

 ifadesinin en küçük olması gerekmektedir [15, 16]. Bu kuadratik problemin çözümü için Lagrange çarpanları 
kullanılır [15, 16].   

 
(2) 

Sonuç olarak iki sınıfı ayırmak için kullanılacak karar fonksiyonu  

 

(3) 

DVM veri setini doğrusal olarak ayırmak için çeşitli çekirdek (kernel) fonksiyonları (linear, rbf (radial basis 
function), polynomail) kullanmaktadır. Bu çekirdek fonksiyonları aşağıda gösterilmiştir [15–18]. 

 (4) 

 
(5) 

 (6) 

Burada σ, d çekirdek fonksiyonlarına ait parametrelerdir. 
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2.3. Doğrusal Regresyon 
Regresyon, istatistikte gözlemlenen verilere dayalı olarak iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi tahmin etme 
yöntemidir. İki tür doğrusal regresyon, basit doğrusal regresyon ve çoklu doğrusal regresyon vardır. Hangisinin 
kullanılacağı ise kaç tane değişkenin hesaba katılması gerektiğine bağlıdır. Basit doğrusal regresyon, bağımlı 
değişken değerinin bir bağımsız değişkenin bilgisinden tahmin edildiği iki değişkenli bir yöntemdir. Denklem 7’de 
basit doğrusal regresyon denklemi görülmektedir. 

 (7) 

y’: Tahmin edilen y değeri 

β0: Değerlerin kesişim noktası 

β1: Eğim 

x: Bağımsız değişken 

ε: Hata değeri olarak ifade edilmektedir. 

Basit doğrusal regresyon modeli oluşturmak ve bir değişken değerini başka bir değişkenin değeri bilgisinden 
öngörmek çok yararlı yararlı olsa da, gerçek problemler genellikle daha karmaşıktır ve çoklu değişkenler içerir. Bu 
durumda, çoklu doğrusal regresyon kullanılmaktadır. Çoklu doğrusal regresyon, bağımlı değişkenin birden fazla 
bağımsız değişkenin değerinin bilgisinden öngörülmesini sağlayan yöntemdir. Denklem 8’de çoklu regresyon 
denklemi görülmektedir. 

Regresyon analizinde Karekök Ortalama Karesel Hata (Root Mean Square Error - RMSE) hesaplanır ve bu değerin 
mümkün olduğunca küçük olması regresyonun iyi sonuç verdiğini göstermektedir. Ayrıca regresyon analizinde 
önemli olan istatistiksel değerlerden biri de R2 değeridir. R2 değeri 0 ile 1 arasında değerler almaktadır. R2’nin, 0 veya 
0’a yakın çıkması regresyon analizinde elde edilen tahminleme sonucunun kötü olduğunu 1 veya 1’e yakın çıkması 
ise regresyon analizinin iyi sonuç verdiğini göstermektedir. Denklem 9 ve 10’da RMSE ve R2 değerinin matematiksel 
ifadesi görülmektedir [19–21].  

 

 

n: Bağımsız değişken veri kümesindeki örneklem sayısı 

yi: i. verinin ölçülen çıkış değeri 

y’i: i. verinin tahmin edilen çıkış değeri olarak ifade edilmektedir [19–21]. 

2.4. Normalizasyon ve Çapraz Doğrulama 
Çalışmada kullanılan veriler denklem 11’e göre [0,1] aralığında normalize edilmiştir.  

 
(11) 

Çapraz doğrulama, veri kümesini eğitim ve test kümesi olmak üzere iki parçaya ayırarak değerlendiren istatistiksel 
yöntemlerden biridir. Çapraz doğrulama yöntemlerinden biri k-parçalı çapraz doğrulama yöntemidir. Bu yöntemde 
veri kümesi k parçaya bölünmektedir. k-1 parça eğitim verisi olarak kullanılırken, diğer parça ise test verisi olarak 

 (8) 

 

(9) 

 
(10) 
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kullanılmaktadır. Aynı işlem bütün parçalar için uygulanmaktadır. Böylece veri kümesinin tamamı hem eğitim hem 
de test için kullanılır [22]. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMALAR 
Veriler DVM ve doğrusal regresyona ait yöntemler ile değerlendirildiğinde İyi Gauss DVM ve Etkileşimli Doğrusal 
Regresyon dışında kullanılan bütün regresyon analizi yöntemlerinin iyi sonuç verdiği görülmüştür. Şekil 3 
incelendiğinde en iyi tahminleme olarak kabul edilen doğrusal çizgiye uzak bir şekilde örneklemlerin dağıldığı, Şekil 
3.b’deki Etkileşimli Doğrusal Regresyonun, doğrusal regresyon yöntemleri içerisinden en kötü sonucu verdiği 
görülmektedir. Fakat en iyi tahminleme çizgisine örneklemlerin yakın şekilde dağıldığı Şekil 3.d’deki Adım Adım 
Doğrusal Regresyonun, doğrusal regresyon yöntemleri içerisinden en iyi sonucu verdiği görülmüştür. Şekil 4 
incelendiğinde ise Şekil 4.d’de görülen İyi Gauss DVM’deki örneklemlerin en iyi tahminleme çizgisine uzak bir 
şekilde dağıldığı için DVM yöntemleri içerisinden kötü tahmin sonucunu verdiği, buna karşılık Şekil 4.a ve Şekil 
4.b’de görülen Doğrusal ve Karesel DVM yöntemlerindeki örneklemlerin en iyi tahmin çizgisine yakın dağıldıkları 
için iyi tahmin sonucunu verdiği görülmektedir. Tablo 2’de görülen doğrusal regresyon yöntemleri içerisinden 
regresyon analizi sonuçları incelendiğinde RMSE değerinin 0,25 ile en büyük olduğu ve R2 değerinin 0,47 ile 1’e en 
uzak olduğu Etkileşimli Doğrusal Regresyonun en kötü sonucu verdiği, bunun yanında RMSE değerinin 0,03 ile en 
küçük olduğu ve R2 değerinin 0,99 ile 1’e en yakın olduğu Adım Adım Doğrusal Regresyonun en iyi sonucu verdiği 
görülmüştür. Aynı zamanda Tablo 2’deki sonuçlar DVM yöntemleri için incelendiğinde ise, RMSE değerinin 0,26 ile 
en büyük olduğu ve R2 değerinin 0,43 ile 1’e en uzak olduğu İyi Gauss DVM’nin en kötü sonucu verdiği fakat RMSE 
değerinin 0,06 ile en küçük olduğu ve R2 değerinin 0,97 ile 1’e en yakın olduğu Doğrusal ve Karesel DVM 
yöntemlerinin en iyi tahmin sonucunu verdiği görülmüştür. Tablo 2’deki bütün regresyon yöntemleri birlikte 
değerlendirildiğinde RMSE değerinin 0,03 ve R2 değerinin 0,99 olduğu Adım Adım Doğrusal Regresyon yönteminin 
en iyi analiz sonucunu verdiği görülmüştür. Bağımsız değişkenlere göre çoklu regresyon denklemi denklem 12’deki 
gibi elde edilmiştir. 

 (12) 

y’: Tahmin değeri 

x1: İthalat, x2: İhracat, x3: Gelen turist, x4: Yurtdışına çıkan kişi, x5: Kara taşıtı olarak ifade edilmektedir. 
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Table 2. Regresyon Analizi Sonuçları 

Regresyon Yöntemi RMSE R2 Eğitim Süresi (s) 
Doğrusal 
(Linear) 0,06 0,97 11,47 

Etkileşimli Doğrusal 
(Interactions Linear) 0,25 0,47 9,47 

Güçlü Doğrusal  
(Robust Linear) 0,06 0,97 10,66 

Adım Adım Doğrusal 
(Stepwise Linear) 0,03 0,99 15,02 

Doğrusal DVM 
(Linear SVM) 0,06 0,97 5,17 

Karesel DVM 
(Quadratic SVM) 0,06 0,97 4,67 

Kübik DVM 
(Cubic SVM) 0,08 0,95 5,79 

İyi Gaus DVM 
(Fine Gaussian SVM) 0,26 0,43 5,66 

Orta Gaus DVM 
(Medium Gaussian SVM) 0,08 0,94 5,51 

Yoğun Gaus DVM 
(Coarse Gaussian SVM) 0,12 0,88 5,35 

4. SONUÇ 
Çalışmadaki verilere dayanarak regresyon yöntemlerinden Adım Adım Doğrusal Regresyonun iyi tahmin sonucu 
verdiği görülmektedir. Yapılan çalışma, ülkelere uçak sayısı ve trafiğindeki değişikliler hakkında bilgi sağlaması 
yönüyle önem arz etmektedir. Ayrıca, bu çalışma ile hava trafik kontrolörlerinin iş yüklerinin ne şekilde değişiklik 
göstereceği de tahmin edilebilir. İleride, belirli bir havaalanına ait uçak trafiğinin tahmin edilmesi çalışmadaki 
parametrelere ilave parametreler kullanılarak yapılması planlanmaktadır. 
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Abstract 
In this study, energy and exergy analysis sugar production stages were conducted using the data of 2015-
2016 operational period for Elazig Sugar Plant. Energy and exergy analysis have importance in 
industrial applications. Increasing energy efficiency and regaining the waste energy using these analyses 
have been aimed. Taking the analyses results for each sugar production stage into account, efficient units 
were determined for Elazig Sugar Plant. The main principles of sugar production in Elazig Sugar Plant 
were considered and the first law efficiency (energy efficiency) and the second law efficiency (exergetic 
efficiency) of the systems were calculated by determining the exergy and irreversibility values. The sugar 
production process from sugar beet consists of four parts. These are the raw sherbet production unit, the 
sherbet treatment unit, the evaporator unit, and the refinery unit, respectively. As a result of the 
thermodynamic analyses carried out, the greatest irreversibility in the whole factory is found in the 
evaporation unit. In the evaporation unit, where the irreversibility rate is calculated as 62%, the brasses 
required for the factory heaters are produced. In order to reduce the rate of irreversibility, it is first 
necessary to eliminate unnecessary burden amounts. The pressed water temperature entering the heater 
must be increased to reduce the amount of brine in the pressed water heaters located in the sherbet 
production station. For this reason, the temperature of the squeezed tubing from the diffuser should be 
reduced and unnecessary heat should be prevented from being discharged from the system. Finally, the 
results obtained show us that the irreversibilities are quite high. The reason for this high irreversibility is 
that the final temperature differences are very high. These values should be reduced in order to increase 
yields in the sugar production process. For the plant, it is suggested that the cogeneration (combined 
power systems) applications should be given significance and that the waste heat should be utilized at 
maximum levels 

.Keywords: Energy, exergy, sugar plant, sugar production, the first law of the thermodynamic and second 
law of thermodynamic. 

GİRİŞ 
Şeker, yüzyıllardan beri insanların beslenme alışkanlıklarından dolayı, önemli gıda maddelerinden birisi 
olmuş ve 18. yüzyılın sonuna kadar sadece şeker kamışından üretilmiştir. Sonraki yüzyılda, şeker pancarı 
tarımı ve şeker pancarından şeker üretimi yapılmıştır. 

Şeker pancarı Orta Anadolu şartlarında ve karasal iklimde yetişir ve alternatifi olmayan bir ürün çeşididir. 
Kırsal kesimin sosyal-ekonomik durumunun iyileşmesini sağladığı gibi, tarımın yapıldığı bölgelerde çiftçiyi 
toprağa bağlar ve köyden kente göçü azaltır. Münavebe sistemi ile yapılan şeker pancarı tarımı, iyi bakımlı 
bir tarla bırakır ve kendisinden sonra yetiştirilecek ürünlerde verim artışını sağlar. Verim artışı buğdayda 
%20’ye kadar artabilir. 1 dekarında 5-10 işgücü istihdamı sağlanır. Ülkemizde 3,2 milyon dekar şeker pancarı 
tarımı yapıldığı göz önüne alınırsa, yılda yaklaşık 60.000-120000 istihdam sağlanır. Geçimini doğrudan veya 
dolaylı olarak sektörle ilişkilendirmiş 10 milyon insanımızın iş ve ekmek kapısı olmaktadır. Pancar tarımı, 
alternatif ürünlerden buğdaya kıyasla 20, mısıra göre 10 ve ayçiçeğine kıyasla 5 kat daha fazla istihdam 
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sağlamaktadır. 1 dekar şeker pancarının fotosentez yoluyla havaya verdiği oksijen, 6 kişinin 1 yılda tükettiği 
oksijene eşdeğerdir ve aynı orman alanından 3 kat daha fazla oksijen üretmektedir. Biyoenerji ve son yıllarda 
dünyada üretimi ve kullanımı yaygınlaşan Biyoetanol’ün en önemli hammaddesidir. Sonuç olarak şeker 
pancarı üretiminin ve şeker imalatının ülke ekonomisine ve çevreye verdiği katkı oldukça büyüktür [1,2]. 

Enerji ihtiyacının %70'ini ithal etmek zorunda olan ve fosil yakıt kullanarak elektrik enerjisine dönüşüm 
sağlayan santrallerin toplam veriminin % 30 olduğu ülkemizde enerjinin verimli kullanımının önemi açıkça 
görülmektedir. Enerjinin bu denli verimsiz olması enerji maliyetini de yükseltmektedir. Enerji verimliliği 
direkt olarak ekonomik katkıya sunulabilmektedir[1]. Ekserji analizi, enerji sistemlerinin tasarlanmasında, 
sistem performansının belirlenmesinde önemli rol oynar. Sistemdeki enerji dönüşümleri sırasında enerjinin 
bir kısmı tersinmezliklere yani kullanılamayan enerji olarak harcanmaktadır [3]. 

Yüksek miktarda enerji harcayan şeker fabrikalarında enerji ve ekserji analizi yapılması önemli görülmüştür. 
Bu çalışmada, Elazığ Şeker Fabrikasının enerji ve ekserji analizi yapılmıştır. Elazığ Şeker Fabrikası 1955 
yılında kurulmuş ve üretime geçmiştir. 1969 yılında Yurtbaşı’ndaki yeni yerine taşınmış ve burada şeker 
üretimine devam etmektedir.  

1.1. Literatür 
Konu ile ilgili literatürde yapılan diğer bazı çalışmalarda sırasıyla irdelenmiştir: Luiz Antonio Brezilya’da bir 
şeker fabrikasının termo-ekserjetik analizini incelemişler. Bu çalışmada çevresel etkilerin ve sistemin 
tersinmezliklerini belirtmişler. Bu çalışma Brezilyada uygulanan küspe tabanlı kojenerasyon ünitesi sistemin 
ekonomik analizinin de yapılmasına olanak sağlamıştır. Bu uygulamayla endüstriyel ihtiyaçları azaltacak 
yönde enerji bağımsızlığına yol göstermiş, elektrik üreterek enerji ihtiyacını karşılamada katkı sağlamıştır 
[4,5].  

Tekin ve Bayramoğlu; Erzurum Şeker Fabrikasında yaptıkları ekserji analizinde, sistem bileşenlerinin 
tersinmezlik dağılımları çıkarmışlar ve sistemin elemanları üzerinde verim analizleri yapmışlardır [6]. 

H. M. Şahin ve arkadaşları Kayseri Şeker Fabrikası 2012-2013 yılı kampanya verileri kullanılarak şeker 
üretim süreçleri için enerji ve ekserji analizlerini yapmışlardır. Endüstriyel tesislerde enerji ve ekserji 
analizlerinin önemini vurgulamışlar ve şeker üretim süreçlerine giren-çıkan her bir durum için enerji ve 
ekserji analizi sonuçları elde etmişlerdir. Bu sonuçlara bağlı olarak şeker üretim süreçlerinin birinci ve ikinci 
kanun verimlerini tespit ederek, birinci ve ikinci kanun verimlerini iyileştirmek için tavsiyelerde 
bulunmuşlardır [7]. 

B. Türközü v.d. Çumra Şeker Fabrikası şeker üretimindeki süreçler için 2006-2007 yılı kampanya sonuçları 
fabrika verilerini kullanarak, sürekli akışlı açık bir sistem olarak ele almışlar ve termodinamiğin II. Yasasına 
göre analizi yapmışlardır. Analizlerde fabrika süreçleri 7 parçaya bölünerek incelenmiştir [9]. 

M. Yılmaz Gürleyik v.d. Bor Şeker Fabrikası’nda üretilen proses buharını ekserji yönünden incelemişlerdir. 
Şeker üretimindeki süreçler sürekli akışlı açık bir sistem olarak ele alınmış ve Bor Şeker Fabrikası işletme 
verileri ile ekserji analizi yapılmıştır. Süreçlerdeki ekserji yönünden düşük verimin nedenleri irdelenmiş ve 
verimi artırmak için öneriler yapılmıştır [11]. 

M. Bayrak tarafından yapılan çalışmada, Bor Şeker Fabrikasından elde edilen veriler yardımıyla şeker üretim 
işlemleri için enerji ve ekserji analizi yapılmış ve seker üretim safhaları için termodinamiğin birinci ve ikinci 
kanunu kullanılarak, bu safhaların termodinamik analizi yapılmıştır. Termodinamiğin birinci ve ikinci kanunu 
yardımıyla işlem safhalarındaki verim, işlem safhalarındaki kullanılamayan enerji kayıpları için tahminler 
yapılmıştır [13]. 

S. Üze tarafından yapılan çalışmada; seker fabrikalarının üretim süreçleri belirlenmiş ve bu süreçlere 
termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları uygulanarak, öncelikli olarak kullanılabilir enerji denklemleri 
açıklanmıştır. Pancardan seker üretimi detaylı olarak ele alınmış, Elazığ Şeker Fabrikası verileriyle enerji ve 
kullanılabilir enerji analizi yapılmıştır. Pancardan şeker üreten fabrikaların genel akım şemalarına göre üretim 
süreçleri, şerbet üretimi, şerbetin arıtılması, şerbetin koyulaştırılması, şerbetin kristalleştirilmesi, küspe 
üretimi ve buhar üretimi detaylı olarak incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, şerbet üretimi ve şerbet 
arıtma süreçlerindeki bazı ısıtıcılarda daha düşük sıcaklıkta ısıtıcı buhar kullanımının mümkün olabileceği 
saptanmıştır [15]. 

1.2. Şeker Üretim Teknolojisi 
Bu bölümde şeker üretimi için gerekli olan hammaddeler ve bu hammaddelerin işlenmesi koşullarına 
değinilmiştir. Şeker üretim sistemi aşamalara ayrılmış ve detaylı olarak anlatılmıştır. 

Şeker pancarı ise ülkemizi de kaplayan ılıman iklime sahip kuşakta yetiştirilmektedir. Şeker pancarının 
yapısında %4 - 5 hücre dokusu, %4 - 5 kimyasal bağlı su ve %90 - 95 öz suyu vardır. Pancar öz suyunun 
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bileşimi şu şekildedir: %15 - 18 şeker (sakkaroz), %1.0– 1.5 diğer şeker dışı organik maddeler, %0.8 
anorganik tuzlar  [4]. 

Şeker pancarından şeker üretim süreci daha iyi incelenmesi adına bu çalışmada dört bölüme ayrılmıştır. 

1. Ham Şerbet Üretim Ünitesi 

2. Şerbet Arıtım Ünitesi 

3. Buharlaştırıcı Ünitesi 

4. Rafineri Ünitesi 

1.2.1. Şeker Üretim Sistemi Tanıtımı 
Pancar, genellikle Şeker Fabrikasına doğrudan çiftçi tarafından getirilir. Zorunlu durumlarda ise çiftçiden 
tesellüm merkezlerinde teslim alınır. Fabrikaya sevk edilen pancar, tartı işleminden sonra toprak firesi 
belirlenerek fabrika pancar silolarına boşaltılır. 

 
Şekil 1.1. Üretim sistemi akış şeması [4] 
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1.2.2. Ham Şerbet Üretim Ünitesi 
Ham şerbetin elde edilmesi için öncelikle pancar, kıyım makinelerinde pancar kıyılır. Kıyma işlemi sırasında 
pancar hücre dokusu bozulmamalıdır. Pancar kıyım makineleri genellikle ekseni üzerinde dikilmiş silindirik 
bir bunker ve bu eksene dik dönebilen bir pancar kıyma tablasından oluşur. Bu tabla üzerinde bıçak gruplarını 
taşıyan pancar bıçak kasaları yerleştirilmiştir. Ağırlığı ile bıçaklara gelen pancar dönen bıçaklar vasıtasıyla 
kıyım haline getirilir [4]. 

 
Şekil 1.4. Pancar kıyım makineleri, haşlama teknesi, difüzör tesisler [4] 

Kıyılan pancar, nakil bandında sürekli otomatik kantarda tartılarak haşlama teknesine verilir. Haşlama teknesi 
kule difüzöründen çekilen sirkülasyon şerbeti ile kıyımların karıştırıldığı silindirik bir kazandır. Burada amaç 
hem ısıtıcıdan geçirilen sirkülasyon şerbeti ile kıyımları ısıtarak difüzör kule ortasında sıcaklığını optimal 
difüzyon sıcaklığı olan 70-72 oC ye getirmek ve pancarın hücrelerini denatüre şeker çıkışını sağlamaktır [34].  

1.2.3. Difüzyon Süreci 
Pancar hücrelerinin hücre duvarları ısıl işlem uygulanarak hücre içerisindeki şekerin hücre dışına çıkmasına 
izin verecek hale getirilmesine şeker fabrikasyonunda denatüre etmek denir. Denatüre etmek difizyon 
anlamında kullanılmaktadır. Difüzyon ters akım prensibi yani şeker içeriği en yüksek kıyım şeker konsanteri 
en yüksek şerbetle karşılaştığında sürekli ve etkin bir kütle aktarımı söz konusudur [5]. 

1.2.4. Kireçleme Süreci 
Kireç taşının kireç ocaklarında yakılmasıyla elde edilen sönmemiş kireç, suyla söndürülerek kireç sütü haline 
getirilir. Birinci Kireçleme işlemi, kireç sütü ham şerbetle karıştırılarak elde edilir. Bu şekilde elde edilen 
çözelti ile şeker dışı maddeler çökertilir. 

 
Şekil 1.5 Kireçleme kuleleri [4] 

Birinci Kireçlemede amaç, kademeli olarak pH değerini 11’e getirerek ham şerbetteki şeker dışı maddeleri 
çöktürmektir.  Difüzyondan alınan şerbetin kuru maddesi %12-17 şeker yüzdesi 11-15 ve arılığı yaklaşık 84-
89 civarındadır [5]. Birinci kireçleme sonunda şeker dışı maddeler pıhtılaşmış ve süzülmeye hazır hale 
gelmiştir. Sıcaklık 86-88°C, pg % CaO miktarı 1.2, pHsı 12.6, süre ise 10-15 dakikadır. II. Kireçlemede amaç 
şerbet içindeki invert şekeri parçalamak ve bakteri faaliyetini durdurmaktır. 
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1.2.5. Karbonatlama Süreci 
Kireçleme nedeni ile şerbette, istenilen orandan fazla miktarda kireç bulunmaktadır. Karbonatlama ile 
şerbetteki kireç fazlasını CO2 yardımı ile çözünmeyen CaCO3’a dönüştürülerek şerbetten ayrıştırılır.  Bu 
sırada şeker dışı maddeler de CaCO3 kristallerinin yüzeyine tutunarak CaCO3 ile birlikte çöker. Sistemde 
kullanılan saf CO2, kireç ocağında kireç sütü elde etmek için kireç taşının yakılmasından çıkan CO2 gazının 
arıtılması ile elde edilir [4]. 

Birinci Karbonatlama şerbeti içindeki kalan kirecin de alınması gerekmektedir. Bu amaçla şerbet ikinci 
karbonatlamaya tabi tutulur. İkinci karbonatlama kazanının çalışma şekli birinci karbonatlama kazanı gibidir. 
92-95°C civarındaki sıcaklıkta olan şerbet filtrelerinden süzülerek sulu şerbet elde edilir. Sulu şerbetteki kuru 
madde miktarı %12-15 civarındadır.  

1.2.6. Buharlaştırma Süreci 
Sulu şerbet %12-15arasında kuru madde (12-15 Bx) içeren şeker çözeltisidir. Çok seyreltik olması sebebi ile 
buharlaştırma istasyonlarında türbin dairesinden alınan buharla (retür) koyu şerbet haline getirilir. Bu işlem 
sonrasında %60-70 oranlarında kuru madde içeren koyu şerbet elde edilir [19]. 

 
Şekil 1.7. Buharlaştırıcılar [4] 

Son buharlaştırıcıdan alınan şerbet, koyu şerbet olup, koyu şerbetin kuru maddesi %60-65, arılığı sulu 
şerbetten bir birim daha fazla, koyu sarı ile açık kahverengi arası, renkli, viskoz bir şeker çözeltisidir. 
Pişirime elverişli hale gelen koyu şerbet, rafineriye verilir. 

1.2.7. Rafineri Süreci  
Bu aşamada, rafineri ünitesine gelen koyu şerbet arıtım işlemine tabi tutulur. Rafineride yapılan işlemle koyu 
şerbetten koyu kristalli lapa denilen bir kütle elde edilir. Ayrıca pişirme sonunda koyu şerbetten daha düşük 
arılıkta bir şurup elde edilir. Bu ana şurup tekrar pişirilerek ikinci ana şurup, sonrada üçüncü bir işlemle 
üçüncü ana şurup elde edilebilir. Bu son şurupta yüksek oranda şeker bulunmasına rağmen kristalizasyona 
elverişli olmayan bir çözeltidir. Bu son şuruba melas denir. Rafineri işlemleri birbirini takipeden birkaç 
işlemden meydana gelmektedir.  

Rafineride koyu şerbet ilk olarak süzme işlemine tabi tutulur. Bu işlem için basınçlı filtreler kullanılmaktadır. 
Basınçlı filtre delikli silindirik elemanlar üzerine bez takılmış kapalı silindirik bir aparattır. Üzerleri bez 
kaplanmış süzme elemanları süzmeden önce kaplama maddesi perlit ile sıvanır ve daha sonra filtre yardımcı 
maddesi (perlit) katılmış koyu şerbet bu elemanlardan süzülür. Şerbet yandan aparata verilir. Silindirik süzme 
elemanlarının içinden geçerek üstten temiz olarak alınır.  

Elazığ şeker fabrikasında koyu şerbet daha sonra 1.eritmeye gelir burada ara ürün olan orta şeker ile karışarak 
standart şurubu oluşturur. 

1.2.8. Şeker Pişirimi Süreci 
Koyu şurupta kristalizasyon işlemi; vakum altında çalışan ve bir buhar kamarası 

aracılığıyla ısıtılan, dikey silindir kazanlarda yapılır.  

Buhar kamarasına çekilen şurup, burada buharlaştırılarak aşırı doygun hale gelinceye kadar koyulaştırılır. 
Aşırı doygun şuruba pudra şekeri maya olarak verilerek kristal taneleri oluşturulur ve koyulaştırmaya devam 
edilerek bu taneler büyütülür. Pişirim süresince lapa sürekli karıştırılır. Lapanın kuru maddesi %92-94 e 
gelince pişirime son verilip, aparatın alt kapağı açılarak lapa refrijerantlara (bekleme kazanları) alınır. Kristal 
lapa pişirimi için 3. buharlaştırıcının şerbet buharı kullanılır. Pişirim cihazlarında vakum, çıkan brüdenin 
(şerbet buharı) kondenser denilen cihazlarda soğuk su ile yoğunlaştırılması ile elde edilir. Pişirim otomasyonu 
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olan fabrikalarımızda bütün bu işlemler seviye ve kuru madde parametrelerine tabi olarak bilgisayar destekli 
otomasyon sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilir. 

Kristal şeker lapası refrijerantlara alınır. Refrijerantlardaki lapa santrifüjlerin ihtiyacı kadar bir debi, 
santrifüjlere işlenmek üzere sevk edilir. Tekneye alınan lapa donmaması için sürekli karıştırılır [4]. 

1.2.9. Kristal Şeker Süreci 
Kristal lapa içindeki sakaroz kristallerinin ayrılması işlemi santrifüjlerde yapılır. Santrifüj üstten bir motorla 
çevrilen etrafı delikli levhayla kaplı silindirik yapıya sahiptir. Lapa santrifüjlendiğinde kristaller silindirin 
içinde kalırken şurup dışındaki gövdeye savrulur ve buradan depoya gönderilir. Şurubu ayrılan şeker 
kristalleri su ve buhar püskürtülerek yıkanır ve kurutma ünitesine gönderilir [4]. 

Santrifüjlerden savrulan şuruba kristal beyaz şurup denir. Kristal beyaz şurup daha sonra kristal yeşil şurup 
ile karıştırılır. Kristal yeşil şurup kristal lapa sanrifüjlerinin yıkanması ile elde edilen şuruptur. Kristal beyaz 
ve Kristal Yeşil şurubun karıştığı depoya afine lapasından elde edilen bir miktar afine şurubu da dahil edilir. 
Farklı şurupları içeren bu karışıp pişirilerek afine lapası ve orta lapaya dönüştürülür. 

1.2.10. Şeker Lapası Pişirimi 
Bu işlemler iki aşamada yapılır. Orta şeker pişirimi, kristal lapa şurupları ile yapılır. Sürekli santrifüjler 
kullanılmaktadır. Santrifüjden çıkan orta şeker, standart şurup hazırlama teknesinde koyu şerbetle ve daha 
önceden koyu şerbete eritilmiş ikinci eritmeden gelen şurupla eritilerek, standart şurup elde edilir. 

Orta şekerin şurubu ve afine şurubu karıştırılarak son şeker pişirim aparatına alınır. Son şekerde pişirim 
süreleri kristal ve orta şekere göre çok daha uzundur. Son şeker refrijerantlarına indirilen lapanın şurubunda 
kalan şekerin bir kısma da, lapanın bu refrijerantlarda 25-35 saat soğutulması ile kazanılır.  

Sürekli santrifüjlerde ayrılan şeker, afine lapa üretiminde kullanılır. Ayrılan şurup ise melas olarak 
isimlendirilir. Bu şurupta hala %50 oranında şeker vardır. Ancak, bu şekeri kazanmak için tekrar pişirim 
yapmak ekonomik değildir. Melas etil alkol, maya, sitrik asit üretiminde ve yem sanayisinde kullanılan bir 
yan üründür [4]. 

 
Şekil 1.9. Şekerin kurutulması ve ambalajlanması [4] 

1.2.11. Şekerin Kurutulması ve Ambalajlanması 
Santrifüjlerden çıkan şeker kurutma ünitesine nakledilir. Karıştırılarak sıcak hava ile kurutulan şeker 
soğutularak kristal şeker deposuna gider. Kristal şeker depoya girmeden önce elenir. Ambalajlama işlemine 
hazır olan şeker, kantarda tartılır, 50 kg’lık polipropilen torbalara konarak ambara sevk edilir. 

2. TEMEL KAVRAMLAR VE ANALİZ 
Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli endüstriyel tesislerde enerji ve ekserji analizi 
üzerinde çalışmalar yapılmaktadır Bu kapsamda, şeker fabrikalarında enerji analizi önemli bir yer 
tutmaktadır. 

Bu bölüm kontrol hacimlerdeki kütle ve enerji geçişi için matematiksel tanımları içermektedir. Sınırlarından 
kütle ve enerji geçişi olan açık sistem incelenmekte ve yaygın olarak bilinen adıyla kontrol hacmi içindeki 
tanımlamaları kapsamaktadır. Yani problem çözümüne uygun seçilen bir hacimdeki kütle ve enerji geçişi 
analiz edilmektedir.  

Bu çalışmada şeker fabrikasında şeker üretimi için 4 farklı kontrol hacmi belirlenmiştir. Bunlar; 

1. Ham şerbet üretim ünitesi 

2. Şerbet arıtım ünitesi 
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3. Buharlaştırıcı ünitesi 

4. Rafineri ünitesi 

Sürekli akışlı açık sistemlerin yer aldığı bu çalışmada sistemleri çözümlerken bir zaman süresince sisteme 
giren veya çıkan kütleden daha çok birim zamanda akan kütle veya kütle debisi önem kazanır. Birçok girişi 
ve çıkışı olan genel bir sürekli akış için kütlenin korunumu ilkesi denklem 2. 1 ‘de verilmiştir [26]. 

∑ = ∑             (2.1) 

Geleneksel metotlarda, termodinamiğin birinci kanunu termal sistem analizlerinin temelini oluşturur. Bu 
metotlar sistem ve çevre arasındaki ısı transferinde, sistemin enerji korunumunun belirlenmesinde kullanılır. 
Enerji korunumu, termal sistem sınırlarındaki enerji geçişleri ve iç kayıpların belirlenmesini sağlar. 

Sürekli akışlı açık sistemde kontrol hacmine ısı, iş veya kütle akışı olarak giren enerjinin çıkan enerjiye eşit 
olması zorunludur. Genel bir sürekli akışlı açık sistem için termodinamiğin birinci kanunu veya enerjinin 
korunumu ilkesi aşağıda belirtildiği şekli ile yazılmıştır. Çalışmalarda potansiyel ve kinetik enerjiler ihmal 
edilecektir [13, 18]. 

            (2.2) 

Denklemde Q kontrol hacmi ile çevresi arasında birim zamanda olan ısı geçişidir. Yapılan kabullerde kontrol 
hacminin çevreyle ısı alış verişi olmadığı belirtilmiştir [9]. 

Verim, ekonomik gelişme ve enerji tüketimindeki artış arasındaki ilişkileri tanımlayan en önemli 
göstergelerden birisidir [21].   

Verim, genellikle yararlı çıktı ve girdi arasında yüzde olarak belirtilen oran olarak tanımlanır. Toplam verim, 
sadece bir tek referans göstergeye bağlı olarak tanımlanır. Termodinamiğin 1.kanununun verimi kontrol 
hacminden çıkan maddeye ait toplam entalpinin kontrol hacmine giren maddenin toplam entalpisine oranı ile 
ifade edilir [20]. İfadeyi cebirsel şekilde yazacak olursak denklem (2.3) elde edilir [3, 13, 20].   

1
Ç

g

E
E

η
∑

=
∑




                                 (2.3) 

Ekserji için literatürde farklı tanımlamalar mevcut olup, enerjinin kullanılabilir kısmı şeklinde tarif 
edilmektedir. Ekserji tersinir bir süreç sonucunda çevre ile denge sağlandığı takdirde kuramsal olarak elde 
edilebilecek maksimum iş miktarı olarak tanımlanır. Ekserjinin hesaplanabilmesi için çevrenin sıcaklık, 
basınç, kimyasal komposizyonunun belirtilmesi ve tersinir bir sürecin var olduğunun kabul edilmesi gerekir.  

Ekserji analizi, değişik süreçlerin ortak bir temele dayandırılarak tutarlı bir şekilde değerlendirilmesine 
olanak sağladığı gibi, her süreçteki en verimsiz aşamaları ve bunların nedenlerini de ortaya çıkarmakta 
kullanılabilir [26]. Şeker üretim sistemlerinde su-sakaroz karışımları ekserji değerine sahiptirler. Yapılan 
ekserji hesaplamalarında çevresel şartlar 20oC olarak ele alınacaktır [4]. Bu çalışmada şuruplara ait özgül 
ekserjiler teknik sakaroz çözeltilerine ait grafiklerden elde edilmiş ve hesaplamalara yansıtılmıştır. 

Sürekli akışlı açık sistemler için ikinci yasa çözümlemesi: 

                                          (2 . 4) 

 

 
Denklem 2.2 ile denklem 2.4 terimleri toplanır ve ısı geçişi terimi yok edilirse,  

-                       (2.5)   

bulunur. Sürekli akışlı açık sistemlerin sınırları sabit olup çevre işi söz konusu olmadığından, W, açık 

sistemde yapılan ve yararlı işe eşit olan gerçek iştir.   

Toplam entropi üretimi terim olan    denklemde sıfıra eşitlenerek hesaplanır. 

  (2..6) 
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(𝜓𝜓) ile gösterilen akış kullanılabilirliği denklem 2.7 ile ifade edilir. Burada 0 indisi çevre halini, indis 

olmayan terim ise çıkış halini belirtir. 

                                      (2.7)  

Tersinir işi denklem 2.8 ile ifade edebiliriz. 

                                       (2.8) 

Açık bir sistemde, sistemin hacmi değişiyorsa yapılan işe çevre işi (Wçevre ) denir. Wçevre sürekli 

akışlı açık sistemler için sıfırdır. Açık bir sistemde toplam gerçek iş W ve yararlı iş Wy ise, 

Wy = W - Wçevre                                                                                                                         (2.9) 

 = W-  = W- P0(V2               (2.10) 

Tersinir iş (Wtr), verilen iki hal arasındaki değişim sırasında bir sistemden elde edilebilecek en fazla yararlı iş 

diye tanımlanır. 

Tersinir iş ile yararlı iş arasındaki fark, hal değişimi esnasında tersinmezliklerden kaynaklanır ve buna 

tersinmezlik ( I ) denir. Açık sistemler için aşağıdaki bağıntılarla ifade edilir. 

I = Wtr- Wy = T0Süretim  (kJ)                    (2.11) 

veya  

i=Wtr- Wy = T0Süretim  (kJ/kg)                

(2.12) 

veya 

 İ =  = T0    (kW)                     (2.13) 

Süretim = : Toplam entropi üretimi 

Wtr  = Wy  Bu durumda tersinmezlik sıfırdır. 

Sürekli akışlı açık sistemlerde genel enerji dengesi; 

xg - xç = x DL                 (2.14) 

Eşitlik 2.14 sürekli akışlı açık sistemlerde enerji dengesini belirtmektedir. Burada belirtilen xDL yıkımı ve 

ekserji kayıplarının tümünü oluşturur, giren ve çıkan ekserjiler arası fark bu ifadeye eşittir. Ekserji yıkımı 

sistem içerisinde oluşan ve kesin geri kazanımı olmayan ekserjiyi, ekserji kaybı ise çevreye atılan fakat geri 

kazanımı olabilecek ekserjiyi ifade eder [5]. 

Ekserji verimi tanımlamasında bir binanın, tesisin veya sistemin ürettiği faydalı işler için gerekli 

ekserjiler toplamının aynı amaçlarla kullanılan sistem, kütle akışı veya enerji kaynaklarının potansiyel 

ekserjileri toplamına oranı olarak ifade edilebilir. Enerjinin bir ‘kalitesi’ olduğunu idrak eden ve enerji 

kalitesinin sürdürülebilir gelişme için önemine işaret eden ekserji verimi de, 

1 L

g

X
II

X

E
E

η
∑

= −
∑

              (2.15)   

şeklinde hesaplanır. 

Çalışmada yapılan analizler sonucu elde edilen verilere göre her sürecin sonunda sistemin birinci ve 

ikinci kanun verimleri süreçteki tersinmezlikler hesaplanmaktadır. Verim, süreçten çıkan maddelerin toplam 

enerji miktarının, sürece giren maddelerin toplam enerji miktarının oranlanması ile elde edilmektedir. Elde 

edilen verim termodinamiğin birinci ve ikinci kanununa göre verilecektir [27]. 

Sürecin birinci kanun verimi: 
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                              (2.16)  

Sürecin ikinci kanun verimi: 

 0X
II

Xi

E
E

η =



                                                                                         (2.17) 

Süreçteki tersinmezlik: 

-                 (2.18)    

Şeker fabrikalarında ısıtıcılarda ısı aktarımı konveksiyonla gerçekleştirir. Isıtıcıların içerisinden 

şerbet dışından ise ısıtıcı buhar geçmektedir. Bu ısıtıcılarda boru dış yüzeyindeki sıcaklık, buhar sıcaklığında 

sabit olarak kabul edilir. Isıtıcı hesaplamalarında sistemi terk eden ısıtıcıya kondensat adı verilmiştir. 

Kondensatın sıcaklığının hesaplanmasında denklem (2.18) kullanılmıştır [2, 3, 27]. 

              (2.19) 

Burada, Tb Isıtıcı buharın sıcaklığı, Tş şerbet sıcaklığı ve Tk kondensat sıcaklığını temsil etmektedir. 

3.   ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASININ ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ  

3.1. Enerji ve Verim Hesaplamaları  
Bu bölümde şeker fabrikasında ele alınan kontrol hacimler için giren ve çıkan kütle miktarları bu bölüme 
kadar hesaplanmıştır. Bu bölümde bu kütlelerin taşımış oldukları enerjiler her bir kontrol hacim için ayrı 
başlıklar altında her madde için hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar sayesinde kontrol hacme kütle ile giren ve 
kontrol hacimden dışarı kütle ile dışarı taşınan toplam enerji hesaplanmıştır. Bu sayede her bir ünite için 
enerji verimliliği hesaplanabilecektir. Çalışmada yapılan enerji hesaplamalarında, 

 

E = m.u   (kJ/pg)                   (3.1) 

formülasyonu kullanılmıştır. Buradaki hesaplamalarda birim olarak 100 kg pancar alınmış ve sonuçlar buna 
göre değerlendirilmiştir. Burada E: Enerji (kj/pg), m: kütle (kg), u: iç enerji (kJ/kg) dir [3]. 

. 

Tablo 3.1. Ham şerbet üretim  süreci hesapları 

Sürece giren maddelerin enerji hesapları Süreçten çıkan maddelerin enerji hesapları 

Taze Kıyım (pg: Birim 
pancar) 

7456 kJ/pg Ham şerbet 19218.75 kJ/pg 

Sirkülasyon şerbeti 
ısıtıcısı 

3219.1 kJ/pg Sıkıştırılmış küspe 2665.9 kJ/pg 

Taze su 13591.9 kJ/pg Prese suyu kondensantı 1042.6 kJ/pg 

Prese suyu ısıtıcısı 1158.1 kJ/pg Sirkülasyon şerbeti 
kondensantı 

618.1 kJ/pg 

Tablo 3.2. Şerbet Arıtma sürecinin Enerji Hesapları 

Sürece Giren Ürünlerin Enerji Hesapları Süreçten Çıkan Ürünlerin Enerji Hesapları 

Ham Şerbet 19 218.75 kJ/pg Sulu şerbet 4 7979 kJ/pg 

V. Brüde 11 828.34 kJ/pg V. Brüde 1 879.9 kJ/pg 
IV. Brüde 65.6 kJ/pg IV. Brüde 1 043.5 kJ/pg 
III. Brüde 3 273.1 kJ/pg III. Brüde 562.5 kJ/pg 
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II. Brüde 9 585.8 kJ/pg II. Brüde 2 255.1 kJ/pg 
I. Brüde 5 956.31 kJ/pg I. Brüde 1 218.7 kJ/pg 
Retür 4 182.5 kJ/pg Retür 898.24 kJ/pg 

Tablo 3.3. Buharlaştırıcı Sürecinin Enerji Hesapları 

Sürece Giren Ürünlerin Enerjilerinin Hesapları Süreçten Çıkan Ürünlerin Enerjilerinin 
Hesaplanması 

Sulu Şerbet 48 087  kJ/pg Koyu Şerbet 14 641.2 kJ/pg 
V. Brüde 1 887.1 kJ/pg Sirkülasyon Şerbeti 

Isıtıcısı 
2 720.7 kJ/pg 

IV. Brüde 1 051.9 kJ/pg Prese Suyu Isıtıcısı 13 830.02 kJ/pg 

III. Brüde 571.1 kJ/pg V. Brüde 11 841.54 kJ/pg 

II. Brüde 2 252.2 kJ/pg IV. Brüde 6 570.9 kJ/pg 

I. Brüde 1 214.2 kJ/pg III. Brüde 3 292.1 kJ/pg 

Retür 894.1 kJ/pg II. Brüde 9 537.7 kJ/pg 

Prese Suyu 
Kondensantı 

1 042.6 kJ/pg I. Brüde 5 972.8 kJ/pg 

Kristal Şeker Isıtıcı 
Kondensantı 

13 830.02 kJ/pg Retür 4 187.4 kJ/pg 

Sirkülasyon Şerbeti 
Kondensantı 

6 776.8 kJ/pg Kristal Şeker Isıtıcısı 37 986 kJ/pg 

Orta Şeker Isıtıcısı 
Kondensantı 

1 169.5 kJ/pg Orta Şeker Isıtıcısı 6 533 kJ/pg 

Son Şeker Isıtıcısı 
Kondensantı 

657.3 kJ/pg Son Şeker Isıtıcısı 3 636.6 kJ/pg 

Rafineri Kurutma 
Kondensantı 

282.3 kJ/pg Kurutma 1 698.19 kJ/pg 

Retür 925.32 kJ/pg Retür 20 702.48 kJ/pg 

Tablo 3.4. Rafineri sürecinin Enerji Hesapları 

Sürece Giren Ürünlerin Enerjilerinin Hesapları Süreçten Çıkan Ürünlerin Enerjilerinin Hesapları 

Koyu Şerbet 14 361.4 kJ/pg Kristal Şeker 491.1 kJ/pg 
Kristal Şeker Isıtıcısı 37 929 kJ/pg Orta Şeker Isıtıcısı 1 169.5 kJ/pg 

Orta Şeker Isıtıcısı 6 523.8 kJ/pg Son Şeker Isıtıcısı 657.3 kJ/pg 

Son Şeker Isıtıcısı 3 641.4 kJ/pg Rafineri Kurutma 
Kondensantı 

282.1 kJ/pg 

Kurutma 1 701.2 kJ/pg III. Buhar Kondensantı 37 375.6 kJ/pg 

  IV. Buhar Kondensantı 2 726.9 kJ/pg 

3.2. Ekserji Hesaplamaları 
Bu bölümde şeker fabrikasında ele alınan kontrol hacimler için giren ve çıkan kütle miktarları ve taşımış 
oldukları enerji miktarları bu bölüme kadar hesaplanmıştır. Bu bölümde bu kütlelerin taşımış oldukları ekserji 
değerleri her bir kontrol hacim için ayrı başlıklar altında her madde için hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar 
sayesinde kontrol hacime kütle ile giren ve kontrol hacimden kütle ile dışarı taşınan toplam ekserji 
hesaplanmıştır. Bu sayede her bir ünite için ekserji verimliliği hesaplanabilecektir. Kontrol hacimlerde 
meydana gelen tersinmezlik oranları ve bu tersinmezliklerin sebepleri mercek altına alınacaktır. Çalışmada 
yapılan ekserji hesaplamalarında, 

Ex = m[(hg -h0)- ( – ] (kJ/pg)                                                                                         (3.2) 
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formülasyonu kullanılmıştır. Buradaki hesaplamalarda da birim olarak 100 kg pancar 

alınmış ve sonuçlar buna göre değerlendirilmiştir. Burada;  Ex: Ekserji (kJ/pg) , h:Entalpi 

(kJ/kg), S: Entropi (kJ/kgK), To: çevre sıcaklığı (K) dir. 

  

Tablo 3.5. Ham Şerbet Üretim Sürecinin Ekserjitik Verimi 

Sürece Giren Maddelerin Ekserjilerinin Hesapları Süreçten Çıkan Maddelerin Ekserjilerinin 
Hesapları 

Prese Suyu Isıtıcı Buharı 58.39 kJ/pg Ham Şerbet 2538.4 kJ/pg 
Taze Kıyım 1290 kJ/pg Sıkılmış Küspe 385.4 kJ/pg 
Sirkülasyon şerbeti ısıtıcı 
buharı 

1344.98 kJ/pg Prese suyu ısıtıcı 
kondensantı 

2030.08 kJ/pg 

Taze su 2030.08 kJ/pg Sirkülasyon Şerbet 
ısıtıcı kondensantı 

78.66 kJ/pg 

Tablo 3.6. Şerbet Arıtma Sürecinin Ekserjitik Verimi 

Sürece Giren Ürünlerin Ekserjilerinin Hesapları Süreçten Çıkan Ürünlerin  Ekserjilerinin   
Hesapları 

Ham Şerbet 2538.4 kJ/pg Sulu şerbet 10567.07 kJ\pg 

V.  Brüde 2425.3 kJ/pg V. Brüde 159.4 kJ/pg 
IV. Brüde 1277.01 kJ/pg IV. Brüde 87.96 kJ/pg 
III. Brüde 741.13 kJ/pg III. Brüde 45.12 kJ/pg 
II.  Brüde 2752.3 kJ/pg II. Brüde 158.7 kJ/pg 
I.   Brüde 1415.45 kJ/pg I. Brüde 79.63 kJ/pg 
     Retür 1041.5 kJ/pg   Retür 54.68 kJ/pg 

Tablo 3.7. Buharlaştırıcı Sürecinin Ekserjitik Verimi 

Sürece Giren Ürünlerin Enerjilerinin 
Hesapları 

Süreçten Çıkan Ürünlerin Enerjilerinin Hesaplanması 

Sulu Şerbet 10532.4 kJ/pg Koyu Şerbet 1102.5 kJ/pg 
V. Brüde 159.8 kJ/pg V. Brüde 2428.2 kJ/pg 
IV. Brüde 89.4 kJ/pg IV. Brüde 1278.1 kJ/pg 
III. Brüde 45.12 kJ/pg III. Brüde 741.13 kJ/pg 
II. Brüde 159.8 kJ/pg II. Brüde 2755.3 kJ/pg 
I. Brüde 79.6 kJ/pg I. Brüde 1415.45 kJ/pg 
Retür 56.05 kJ/pg Retür 1049.2 kJ/pg 
Sulu Şerbet 54.8 kJ/pg Fabrika Sıcak Suyu 643.4 kJ/pg 
Kristal Şeker Isıtıcı 
Kondensantı 

511.4 kJ/pg Sirkülasyon Şerbeti Isıtıcısı 1304.48 kJ/pg 

Orta Şeker Isıtıcısı 
Kondensantı 

87.2 kJ/pg   

Son Şeker Isıtıcısı 
Kondensantı 

49.3 kJ/pg   

Rafineri Kurutma 
Kondensantı 

22.9 kJ/pg   

Tablo 3.8. Rafineri sürecinin Ekserjitik verimi 

Sürece Giren Ürünlerin Ekserjilerinin Hesapları Süreçten Çıkan Ürünlerin Ekserjilerinin 
Hesapları 

Koyu Şerbet 1102.1 kJ/pg Kristal Şeker Isıtıcısı 
Kondensantı 

512.3 kJ/pg 

Orta Şeker Isıtıcısı 1446 kJ/pg Orta Şeker Isıtıcısı 
Kondensantı 

85.4 kJ/pg 

Kristal Şeker Isıtıcısı  8394 kJ/pg Son Şeker Isıtıcısı 
Kondensantı 

49.1 kJ/pg 

3097



8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey 

 

Son Şeker Isıtıcısı 711 kJ/pg Rafineri Kurutma 
Kondensantı 

22.9 kJ/pg 

Kurutma 407 kJ/pg III. Buhar Kondensantı 6383.4 kJ/pg 
  IV. Buhar Kondensantı 464.41 kJ/pg 
  Melas 14.54 kJ/pg 

4. SONUÇLAR 
Bu çalışmada Elazığ Şeker Fabrikasında şeker üretiminin ana esasları ele alınmış, ekserji ve tersinmezlik 
değerleri tespit edilerek sistemlerin birinci kanun verimleri (enerji verimi) ve ikinci kanun verimleri 
(ekserjetik verim) hesaplanmıştır.  

4.1. Ham Şerbet Süreci  
Bu süreçte, kıyılmış şeker pancarı ham şerbet üretim ünitesine girerek ünite sonunda ham şerbete 
dönüşmektedir. Bu işlem için üniteye giren ve işlem sonrası üniteden çıkan ürünler ve yapılan hesaplamalar 
sonucu bulunan enerji ve ekserji değerleri Tablo 6.1 ‘de verilmiştir. 

Tablo 4.1 Ham şerbet ünitesi için hesaplanan ekserji ve enerji değerleri 

I. Sürece Giren Maddeler m (kg) T (°C) P (kPa) 

C p 

(kJ/kg°C) 

E 

(kJ/pg) 

Ex 

(kJ/pg) 

Taze kıyım 100,00 20 100 0.9 7456.00 1290 

Taze su 45 75 100 1.0 13591.10 2030.08 

Prese suyu ısıtıcısı suyu 1,10 120 100 1.0 1158.10 58.39 

Sirkülâsyon şerbeti ısıtıcı buharı 1,32 120 100 1.0 3219.10 1344.98 

Toplam  25424.30 4723.45 

I. Süreçten Çıkan Maddeler       

Ham şerbet 123,00 40 100 0.915 19218.75 2538.40 

Sıkılmış küspe 15 55 100 0.9 2665.90 385.40 

Prese suyu ısıtıcı kondensatı 1.10 110 100 1.0 1042.60 2030.08 

Sirkülasyon şerbeti ısıtıcı kondensatı 1.32 115 100 1.0 618.10 78.66 

Toplam  23545.39 5032.54 

 

Şerbet üretim işlemlerindeki ısıtıcılardan geçen şerbetin birim pancar basına (pg) kütle miktarı (m), işlem 
safhasına girişinde (Tg) ve çıkısındaki (Tç) sıcaklık değerleri, ısıtıcı buhar (Tb) ile kondensatın (Tk) sıcaklığı 
ve şerbet üretimi sırasında istenilen sıcaklığa ulaştırmak için buhar kütlesi (B) olarak gösterilmiştir. 

Termodinamiğin birinci kanun verimi sürece giren enerjinin ne kadarının devam eden sürece 
aktarılabileceğini gösterir. Elde edilen sonuçlara göre, bu sürecin Termodinamiğin Birinci Kanun verimi 
%73, Termodinamiğin İkinci Kanun verimi ise     %92 olarak bulunmuştur.  

4.2. Şerbet Arıtım Süreci  
Pancar kıyım işlemi ile başlayan ve pancarın içindeki şekerin denatüre edilerek ham şerbetin oluşturulması 
işlemine kadar olan süreçteki ekserjitik verimi %92, enerji verimi ise %89 olarak hesaplanmıştır. Bu işlem 
için üniteye giren ve işlem sonrası üniteden çıkan ürünler ve yapılan hesaplamalar sonucu bulunan enerji ve 
ekserji değerleri Tablo 6.2 ‘de verilmiştir. 

 

 

 

Tablo 4.2. Şerbet arıtım ünitesi için hesaplanan ekserji ve enerji değerleri 
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II. Sürece Giren Maddeler m 
(kg) T (°C) P 

(kPa) 
C p 

(kJ/kg°C) 
E 

(kJ/pg) 
Ex 

(kJ/pg) 

Ham şerbet 123 35 100 0.915 19218.75 2538.40 

V. Bürüdeli I. Kireçli ham şerbet ısıtıcı 

 

4,68 104 25 1.0 11828.34 2425.30 

IV. Bürüdeli I. Kireçli ham şerbet ısıtıcı 

 

2,6 100 35 1.0 65.60 1277.01 

III. Bürüdeli I. Kireçli ham şerbet ısıtıcı 

 

1.30 115 65 1.0 3273.10 741.13 

II. Bürüdeli Sulu şerbet ısıtıcı buharı 4.68 120 90 1.0 9585.80 2752.30 

I.Bürüdeli Sulu şerbet ısıtıcı buharı 2.3 125 160 1.0 5956.31 1415.45 

Retür Buharlı Sulu şerbet ısıtıcı buharı 1.6 135 200 1.0 4182.50 1041.50 

Kireç sütü 12.45    - - 

Karbondioksit 1.10    - - 

Toplam  54110.40 12191.09 

II. Süreçten Çıkan Maddeler       

Sulu şerbet 138 

 

125 100 0.94 47979.00 10563.40 

V. Bürüdeli I. Kireçli ham şerbet ısıtıcı 
kondensatı 4.68 95.00 100 1.0 1879.90 159.40 

IV. Bürüdeli I. Kireçli ham şerbet ısıtıcı 
kondensatı 2.6 95.00 100 1.0 1043.50 87.96 

III. Bürüdeli I. Kireçli ham şerbet ısıtıcı 
kondensatı 

1.30 104.50 100 1.0 562.50 45.12 

II. Bürüdeli Sulu şerbet ısıtıcı kondensatı 4.68 115.00 100 1.0 2255.10 158.70 
I. Bürüdeli Sulu şerbet ısıtıcı kondensatı 2.3 122.50 100 1.0 1218.70 79.63 

Retür Buharlı Sulu şerbet ısıtıcı kondensatı 1.62 130 100 1.0 898.24 54.68 

Toplam  55836.94 11148.89 

4.3. Şerbet Koyulaştırma Süreci  
Buharlaştırıcılarda sulu şerbet olarak giren şerbet içerindeki fazla suyun buharlaştırılarak koyu şerbete 
dönüştürülmesiyle koyu şerbet olarak çıkar. Bu işlem için üniteye giren ve işlem sonrası üniteden çıkan 
ürünler ve yapılan hesaplamalar sonucu bulunan enerji ve ekserji değerleri Tablo 6.3‘de verilmiştir. Yapılan 
hesaplamalar sonucunda buharlaştırıcı ünitesinin ekserjitik verimi %72 ve enerji verimi %75 olarak 
hesaplanmıştır. 

Tablo 4.3.  Buharlaştırıcı ünitesi için hesaplanan enerji ve ekserji değerleri 

III. Sürece Giren Maddeler m (kg) T (°C) P (kPa) 

C p 
(kJ/kg 

°C) 
E 

(kJ/pg) 

Ex 
(kJ/pg) 

Sulu şerbet 136 125  0.94 48.087,00 10532.40 

Retür buhar 40 130 200 0.1 106920.60 25150.70 

Sirkülas. şerbeti ısıtıcı buharı konden. 1.32 100 100 1.0 6776.80 43.60 

Prese suyu ısıtıcısı için fab. sıcak suyu 1.10 100 100 1.0 1042.60 35.30 

V. Bürüdeli I. Kireçli ham şerbet ısıtıcı 

 

4.68 100 100 1.0 1887.10 159.80 

IV. Bürüdeli I. Kireçli ham şerbet ısıtıcı 

 

2.6 100 100 1.0 1051.90 89.40 

III. Bürüdeli I. Kireçli ham şerbet ısıtıcı 

 

1.30 100 100 1.0 571.10 45.12 

II.Bürüdeli Sulu şerbet ısıtıcı kondensatı 4.68 100 100 1.0 2252.20 159.80 
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I.Brüdeli Sulu şerbet ısıücı kondensatı 2.3 100 100 1.0 1214.20 79.60 

Retür Buharlı Sulu şerbet ısıücı kondensatı 1.62 100 100 1.0 894.10 56.05 

Rafineri kris. şeker vak. ap. konden. 15 100 100 1.0 13830.02 511.40 

Rafineri orta şeker vak. ap. Konden 2.5 100 100 1.0 1169.50 87.20 

Rafineri son şeker vak. ap. konden. 1.45 100 100 1.0 657.30 49.30 

Rafineri şeker kurutmadan gelen konden. 0.67 100 100 1.0 282.30 22.90 

Toplam  186636.72 37022.57 

III. Süreçten Çıkan Maddeler       

Koyu şerbet 35 105  0.72 14641.20 1102.50 

Prese suyu ısıtıcısı için fab. Sıcak suyu 1.10 120 900 1.0 13830.02 635.20 

Sirkülâsyon şerbeti ısıtıcı buharı 1.32 120 900 1.0 2720.70 1304.40 

V. Bürüdeli I. Kireçli ham şerbet ısıtıcı 

 

4.68 104 25 1.0 11841.54 2428.20 

IV. Bürüdeli I. Kireçli ham şerbet ısıtıcı 

 

2.6 100 30 1.0 6570.90 1278.10 

III. Bürüdeli I. Kireçli ham şerbet ısıtıcı 

 

1.30 115 60 1.0 3292.10 741.13 

II. Bürüdeli Sulu şerbet ısıtıcı buharı 4.68 120 90 1.0 9537.70 2755.30 

I.Bürüdeli Sulu şerbet ısıtıcı buharı 2.3 125 170 1.0 5972.80 1415.45 

Retür Buharlı Sulu şerbet ısıtıcı buharı 1.6 135 200 1.0 4187.40 1049.20 

Rafineri kris. şeker vak. ap. buh. 15 115 60 1.0 37986.00 8296.40 

Rafineri orta şeker vak. ap. buh. 2.5 115 60 1.0 6533.00 1395.00 

Rafineri son şeker vak. ap. buh. 1.45 100 30 1.0 3636.60 713.50 

Rafineri şeker kumt. buharı. 0.67 125 170 1.0 1698.19 396.60 

Kazan besleme kondensatı 41.5 120 198 1.0 20702.48 2785.70 

Toplam  143151.33 26296.68 

 

 Bu süreçteki birinci kanun verimi %75, termodinamiğin ikinci kanun verimi ise %72 elde 
edilmiştir. 

4.4.  Şekerin Kristalleştirilmesi Süreci  
Koyu şurup olarak rafineri ünitesine giren şerbet, pişirilerek ve santrifüjlerden geçirilerek kristal şeker 
oluşturulur. Bu işlem için üniteye giren ve işlem sonrası üniteden çıkan ürünler ve yapılan hesaplamalar 
sonucu bulunan enerji ve ekserji değerleri Tablo 6.4 ‘de verilmiştir. Rafine ünitesinde yapılan hesaplamaları 
ile rafineri ünitesinin ekserjitik verimi %62, enerji verimi ise %77 olarak hesaplanmıştır. Bu üretim süresinde 
seker ve melas üretimi ve gerçekleştirilmektedir. 

Tablo 4.4. Rafineri ünitesi için hesaplanan enerji ve ekserji değerleri 

IV. Süreçten Giren Maddeler m (kg) T (°C) P (kPa) 
C p 

(kJ/kg°C) 
E 

(kJ/pg) 
Ex 

(kJ/pg) 
Koyu şerbet 35 105  0.72 14361.40 1102.10 

Rafineri kris. şeker vak. ap.buharı 15 115 60 1.0 37929.00 8394.00 

Rafineri orta şeker vak. ap.buharı 2.5 115 60 1.0 6523.80 1446.00 

Rafineri son şeker vak. ap.buharı 1.45 100 30 1.0 3641.40 711.00 

Şeker kurutmada kullanılan buhar 0.67 125 170 1.0 1701.20 407.00 

3100



Energy and Exergy Analyses of Elazig Sugar Plant and H.Tutumlu et al. 

 

Toplam  64156.80 12060.10 

IV. Süreçten Çıkan Maddeler       

Kristal şeker 15 24 100 5.4 491.10 0.00 

Rafineri kris. şeker vak. ap.konden 15 105 100 1.0 6728.40 512.30 

Rafineri orta şeker vak. ap. konden. 2.5 105 100 1.0 1169.50 85.40 

Rafineri son şeker vak. ap. konden. 1.45 105 100 1.0 657.30 49.10 

Şeker kurutmadan çıkan konden. 0.67 100 100 1.0 282.10 22.90 

III. Brüde ile uçurulan su buharı 17 75 40 1.0 37375.60 6383.40 

IV. Brüde ile uçurulan su buharı 1.25 75 40 1.0 2726.90 464.41 

Melas 4.6 30 100 0.53 _ 14.54 

Toplam  49430.90 7532.05 

Diğer süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de, şekerin kristalleştirilmesi sürecine giren ve çıkan maddelerin 
enerji ve ekserji analizi sonuçları hesaplanmıştır. Bu süreçteki termodinamiğin birinci kanun verimi elde 
edilen enerji ve ekserji analizi sonuçlarına bağlı olarak %77 elde edilirken, termodinamiğin ikinci kanun 
verimi ise %62 olarak elde edilmiştir.  

Elazığ Şeker Fabrikasında verim %62 olarak hesaplanmıştır. Kayseri Şeker Fabrikasında %63 olarak daha 
önceki çalışmalarda hesaplanmış olduğundan, Elazığ Şeker Fabrikasında da verimi artırmak gayet mümkün 
görülmektedir. 
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Abstract 
The studies on the braking system in the automotive sector have a significant aspect in terms of vehicle 
control and safety. Braking system is a system in which kinetic energy of vehicle is converted into heat 
energy by friction. Therefore, studies on friction performance are considered so critical.  

In this study, the variation of friction coefficient by varying the percentage of carbon fiber weight fraction 
in brake pad composition was experimentally investigated. Unlike the classical composition, 5, 10, 15, 20 
and 25 wt. % carbon fibers having a length of 5 mm were used in produced samples. Friction test was 
performed by Friction Assessment and Screening Test (FAST) device. The results showed that the 
addition of carbon fiber to the brake pad affects friction coefficient parabolically. The maximum friction 
coefficient obtained at 25% by weight carbon fiber in the meantime the values of friction coefficient 
decreased at lower values of carbon fiber. 

Keywords: Brake Pad, Carbon Fiber, Friction Coefficient, FAST. 

1. INTRODUCTION 
Braking is a crucial system in a vehicle in terms of safety.  The working principle of braking system in a 
vehicle is to convert kinetic energy into thermal energy by dry friction effect.  Therefore, controlled friction 
arises as the most important phenomenon to slow down the vehicle in desired time. Many researches have 
been carried out to enhance friction performance and wear properties by using different materials in the 
composition of frictional material of brake pads. In addition, increasing attention has been paid to hazardous 
debris produced by brake pad wear. Therefore, the safety of chosen material is the important criteria to take 
into account as well as thermal, mechanical and tribological properties of materials. 

A brake pad consists from many different ingredients for instance matrix, filler, and materials for controlling 
friction and mechanical properties. Metal, carbon, glass, etc. are used to enhance mechanical stability as 
structural materials. Phenolic resin is used as matrix. To reduce the cost and improve manufacturability, 
fillers are used. Frictional additives are put in the composition to increase the coefficient of friction (COF) 
and wear properties. Graphite takes role as lubricant to keep COF in desired range. Abrasive particles are 
used to increase the COF [1].  

There are some important criterias to evaluate the performance of brake bad. The temperature increases due 
to friction. Therefore the heat resistance of brake pad material is important. Generated heat at surface must be 

                                                   
* Corresponding author. Tel.: +90-272-228 1446-15657. 
E-mail address: tturkbay@aku.edu.tr (T. Turkbay). 

3103



8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey 

 

dissipated quickly. Brake pad is affected from water and moisture. The contact between disc and friction 
material is also important due to effect on disc is also important due to service life quality [2].  

The effect of different additives in the composition of brake pad on brake performance has been investigated 
by many researches. Mutlu et al. [3] used zeolite chemically known as hydrated aluminosilicate in 
composition of brake pad as an additive. Although its average COF was found relatively low, nevertheless its 
values were in the standard of TS 555, its thermal resistance was found quite high. Akpınar et al. [4] used 
pinus nigra cone in composition of brake pad to investigate its effect on brake characteristics. They found 
COF and temperature values were in the range of the values of commercial brake pads. Kılıç et al. [5] 
investigated the effect of using marble dust in composition of brake pad with different amounts instead of 
barrite. They observed that braking performance was increased with high ratio of marble dust. Boz and Kurt 
[6] produced bronze-based brake linings and found tribological properties of friction material increased with 
bronze. In the subsequent study, they added 0.5, 1, 2, and 4 wt. % Al2O3 powder to bronze-based powder and 
reported increase in strength of brake pads. They carried out experimental tests on pin-disc setup to 
investigate Al2O3 effects on COF and wear behaviors in compare with samples solely with bronze powder 
and found better brake performance with samples comprising Al2O3. 

In the present work, different amount of carbon fiber additive has been used in frictional material of brake 
pad to investigate tribological properties and wear mechanism. Therefore, the experimental setup has been 
used in which frictional material of brake pad slides against a pearlitic cast iron disc at different temperatures 
and under a constant sliding speed. Different techniques have been used to characterize the friction layers. 

2. MATERIAL and METHOD 

2.1. Preparation of Specimens 
The samples of friction material were produced by adding different weight of carbon fiber having the length 
of 5 mm to the composition. First digit of sample code symbolizes the length of carbon fiber and second and 
third digits symbolize the percentage of carbon fiber in the composition. Phenolic resin was used as matrix, 
brass swarf was used as metallic additive, Al2O3 was used as ceramic additive and graphite was used as 
lubricant material in composition. Their compositions are shown in Table 1. 

 

Table I. Concentrations of compounds (wt. %) 
Sample Code 505 510 515 520 525 

Phenolic Resin 20 20 20 20 20 
Steel Fiber 10 10 10 10 10 
Cashew 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 
Cu 5 5 5 5 5 
Al2O3 3 3 3 3 3 
Graphite 7 7 7 7 7 
Brass Swarf 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
Carbon Fiber 5 10 15 20 25 
Powder Carbon 40 35 30 25 20 
Total 100 100 100 100 100 
 
All of the ingredients were weighted with sensitive weight device in accuracy of ±0.001 g. After preparing all 
materials, they were mixed homogenously with a mixer. Cold pressing process was used in the pattern of 
2.54x2.54 cm2 and under 150 bar for 10 minute. After cold pressing, hot pressing process under 150 bar and 
180°C was used for 10 minutes. During hot pressing process, the samples were ventilated in every 30 s in first 
6 minutes with the intention of removing vapor caused by reactions in compositions. Therefore, cracks and 
deformations were prevented. It was aimed to increase strength of the material with this method. Soap was 
applied to the surface of moldings to make extraction easier and prevent sticking. Cutting and grinding 
processes were applied to get dimensions of 25.4mm * 25.4mm * 3-6mm according to standard of TS 9076 
[7]. The thickness of rectangular samples were adjusted as 9 mm because of 3mm of sample stays in the 
housing of brake pad. 

Every sample has same wt. % carbon fiber was created three times. All of the tests were repeated three times 
and their arithmetic average calculated for results. It was aimed to obtain more remarkable results.  

2.2. Friction Test 
The tests were performed on Laboratory at Afyon Kocatepe University. Friction Assessment and Screening 
Test (FAST) was used as test machine shown schematically in Fig. 1. The mechanical part of brake system is 
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stimulated with the test machine. The disc was connected to electric motor through a shaft. Brake pad was 
fitted into the caliper. 

 
Fig. 1. Structure of Friction Assessment and Screening Test Machine 

The brake pad was run against to the brake disc continuously until getting 95% surface connection under 0.7 
MPa and at 3m/s with the aim of having mutual surface adaption according to the standard of TS 9076. The 
friction test was started at 40°C. The test was carried out during 5400 s, under pressure of 5.51 bar, at 717 
rpm of brake disc, and speed of friction 7 m/s. COF and temperature versus time was plotted by results and 
all data was recorded per second.  

2.3. Other Tests  
The hardness test was performed by Mettest brand device with Brinell hardness test method. The spherical 
steel indenter had diameter of 5mm and 612,9 N force was loaded. The hardness was measured in the middle 
surface of samples. Specific wear rate was calculated using the following equation (1) according to the 
standard of TS 555 [8], 

ρπ md nf
mmx

R
V )(

2
1 21 −=                           (1) 

where V is the specific wear rate (cm3/Nm), m1 is the mass of sample before test (g), m2 is the mass of sample 
after test (g), Rd is the distance between the center of sample and the center of rotating disc, fm is the average 
friction force (N), ρ is the density of brake pad (g/cm3) and n is the total revolution. Weight loss was 
calculated by sensitive weight device, RADWAG WTB 200, with an accuracy of ±0.001 g. 

The density was calculated the rate of mass of samples to the volume of samples. The volume was calculated 
using weight scale based on Archimedes principle. The volume of samples were defined by measuring the 
displaced water volume after immersing samples to the water. The microstructure of worn surfaces was 
investigated visually with scanning electron microscopy (SEM) to evaluate wear mechanism and correlation 
between COF and microstructure. Lastly, surface roughness was measured on the tested surface directly by 
contact profilometer. 

3. RESULTS and DISCUSSION 
In the present work, every test for every sample was repeated three times and their arithmetic average was 
calculated. With the intention of defining brake characteristics, COF-temperature versus time, resistance wear 
and hardness levels were investigated. In addition, density of samples, specific abrasion value and surface 
roughness were investigated.  

As indicated in the Fig. 2. (a), brake pad with 5 wt. % carbon fibers additive having a length of 5 mm has 
average COF μ=0.27. Although COF value increases at the beginning of friction test, it is observed that after 
500 s, it shows reduction in its value. During friction test, it was detected that the maximum temperature of 
friction surface was approximately 224 °C.  The behavior of temperature is in good agreement with the 
behavior of COF. Fig. 2 (b) is the SEM micrograph after friction test. It is shown that there are both adhesive 
and abrasive wear occurred on the friction surface of 505 sample. Accordingly to SEM micrograph, the 
materials in the composition were distributed homogenously and had active role in friction.   
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Fig. 2. 5 wt. % carbon fibers having a length of 5 mm (a), corresponding SEM micrograph of worn surface 

after friction test (b) 

Brake pad with 10 wt. % carbon fibers additive having a length of 5 mm has average COF μ=0.33 as shown 
in Fig. 3(a). COF and temperature increased during friction test. It was seen that maximum temperature was 
approximately 268 °C.  Therefore, it can be thought that heat transfer have a positive effect with increasing 
carbon additive in friction material. In this case, it is possible that the lubrication effect of carbon is effective 
for friction. As indicated in the SEM micrograph in Fig. 3. (b), the friction surface of sample 510 was more 
active in compare with the friction surface of sample 505. It was supported with surface roughness test. The 
color difference and straches on the surface shows adhesive and abrasive wear. Also, in this micrograph, the 
components were dispersed homogenoulsy and took active role on friction. 

 

 
Fig. 3. 10 wt. % carbon fibers having a length of 5 mm (a), corresponding SEM micrograph of worn surface 

after friction test (b) 

Test result of sample 515 is shown in Fig. 4. (a) that brake pad with 15 wt. % carbon fibers additive having a 
length of 5 mm has average COF μ=0.37. The increasing ratio of temperature and COF is relatively high in 
first 1200 s. With incresing weight of carbon fiber additive in composition, it is clear carbon fibers in the 
micrographs in Fig. 4. (b). Carbon fiber additives contributes friction actively. The surface roughness reduced 
with increasing carbon fiber in the composition and it was supported with surface roughness test. 

 

 
Fig. 4. 15 wt. % carbon fibers having a length of 5 mm (a), corresponding SEM micrograph of worn surface 

after friction test (b) 

It is indicated in Fig. 5.(a) that brake pad with 20 wt. % carbon fibers additive having a length of 5 mm has 
average COF μ=0.41. Fig. 5(b) shows more details of the worn surface including carbon fibers. Carbon fiber 
additives contributed friction actively. However, preperation process was affected negatively with increaing 
weight of carbon fiber because of bond strenght. Therefore, it is shown that there are some micro-gaps.  
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Fig. 5. 20 wt. % carbon fibers having a length of 5 mm (a), corresponding SEM micrograph of worn surface 

after friction test (b) 

As indicated in Fig. 6.(a) brake pad with 25 wt. % carbon fibers additive having a length of 5 mm had 
average COF μ=0.44. The highest temperature value among the samples is obtained with sample 525. 
Although it has the maximum temperature, COF is not affected negatively by high temperature. SEM image 
given in Fig. 6.(b) shows carbon fibers were obviously take part in friction event. Therefore, there is 
considerable increase in COF in the sample of 525.  

 
Fig. 6. 25 wt. % carbon fibers having a length of 5 mm (a), corresponding SEM micrograph of worn surface 

after friction test (b) 

Avarage COF of all samples is displayed in Fig. 7. According to it, although COF of sample 505 shows a 
tendency to increase until 0.33, aproximately in first 700 s, and then it starts to decrease dramatically until the 
minimum value of 0.19. It is clear that, it is not enough the 5% by weight carbon fiber for the controlled 
friction. COF of sample 510 is in increase, but its value is less in compare with COF of sample 515, 520, and 
525. Although COF of sample 515 shows stability after 1300s , there is fluctations  between 3100 s and 4300 
s. Is is clearly seen that the most stable behaviour is displayed with COF of sample 520. Although COF of 
sample 525 is in good aggrement with COF of sample 520 until 3600 s, it shows rapid increase after 3600 s. It 
is clearly exhibited from the comparison graph, the more carbon fiber additive, the more COF value. In 
general, Fig. 7 shows a rapid increase in COF at the beginning of test because of increaing real contact area. 
In initial phase, rapid increase in COF continues until friction layer develops [9].  

 
Fig. 7. Comparison of average COFs of all samples after friction test 
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Average COF, Standard Deviation, specific wear rate, density, hardness value of samples and surface 
roughness results are elaborated in Table 3. It is obvious that sample 505 is not in good agreement with other 
samples in terms of average COF, specific wear rate, and surface roughness. The minimum specific wear rate 
and the maximum COF are attained by sample 525 as 0.3 g/mm2x10-7 and µ=0.44, respectively.  

Table 3. General test results 

 

Sample      Average         Standard     Specific Wear Rate   Density             Hardness Value    Surface 
 Code         COF (µ)         Deviation   (g/mm2)x10-7                     (ρ, g/cm3)          (HB)                    Roughness (µm) 

505 0.27 0.023 1.5 1.93945 19.25 1.784 

510 0.33 0.022 0.4 1.93353 19.55 5.297 

515 0.37 0.044 0.4  1.92972 20.75 5.08 

520 0.41 0.029 0.4 1.89232 19.8 4.95 

525 0.44 0.032 0.3 1.76457 21.05 6.3 

4. CONCLUSIONS 
It was seen with increasing carbon fiber reinforcement in brake pad, the density and specific wear rate 
reduced, surface roughness increased. The COF increased parabolically with respect to increasing carbon 
fiber amount in composition.  

• Carbon fiber additive started to take role in friction actively at the 15 wt. % weight. 

• The most stable behaviour was displayed with 20 % by weight of carbon fiber. 

• The maximum COF was detected the value of 0.44 with sample 525.  

• The minumum COF was detected the value of 0.27 with sample 505. 

• Correlation between SEM studies and behaviour of COF was found. 

As a conclusion, it was seen carbon fiber additive is good candidate to use in composition of brake pad with 
regard to its frictional and wear results.  
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Abstract 
Brake system performance is highly related to the quality of brake pad which constitutes the friction 
surfaces. The performance of brake pads can change or mechanical deformation can be observed as a 
result of high temperature levels. Therefore, it is important to enhance the quality of material. In the 
present work, the friction characteristics of brake pad materials with diatomite additive were 
experimentally investigated. 5, 10, 15, 20 and 25 % by weight of diatomite were used in the composition 
of brake pad samples having various percentages of barite weight fractions. Friction Assessment and 
Screening Test (FAST) device was used to test the friction coefficient. The relationship between friction 
coefficient and temperature was investigated within the range of 40°C to 400°C under pressure of 0.55 
KPa. Experiments to define wear were performed with velocity of 7m/s under pressure of 0.55 KPa. It 
was observed that friction coefficient was affected quadratically with increasing diatomite ratio. The 
highest friction coefficient obtained with 20 wt. % diatomite and friction coefficient is decreasing with 
more and less percentage of diatomite ratios in composition. 

 

Keywords: Brake Pad, FAST, Diatomite, Friction Coefficient. 

1. INTRODUCTION 
Much research has been done on brake pad materials with the aim of reaching the highest brake performance 
determining the optimum composition by adding new materials or changing the ratios of materials in 
composition. When the problem is discussed physically, the mutual interaction of different materials makes 
modelling problem numerically difficult, since each material has different effect on the characteristic 
properties of the brake pad. For this reason, attention has been paid on experimental studies for obtaining 
reliable results.  

Brake pad debris is emitted as airborne particles to the atmosphere [1]. In this regard, the particles must not 
be detrimental to the environment. Although high friction performance was reached by asbestos additive, the 
International Agency for Research on Cancer reported asbestos as a carcinogenic material in 1977 and then 
many forms of asbestos was banned globally [2,3]. Organic, inorganic, non-asbestos organic (NAO), and 
recycling materials have been tested experimentally to improve tribological properties of brake pad by many 
researchers.  

Handa et al. [4] investigated three types of brake pad composite comprising of copper powder, barite, Al2O3, 
cashew, and graphite. Two different test conditions were performed for tribological tests on pin-disc 
experimental setup under light and heavy brake conditions. They changed the ratio of ingredients in 
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composition and investigated their wear and fade resistance. They did not use fibers in the composition 
because of increasing cost. Kondoh et al. [5] used graphite and MoS2 as lubricant and Ni, Fe, Zn to enhance 
mechanical and wear properties and SiO2, Al2O3 to increase wear resistance. Stock et al. [6] studied brake 
pad with kevlar additive. They compared brake pad with kevlar additive to brake pad with steel fiber additive. 
They reported a reduction in noise and vibration, and enhancement in performance of cold friction. Mutlu et 
al. [7] reported the effect of boric acid on brake pad. The wear and friction tests were carried out at 50°C to 
400°C and under 1050-3000 kPa. In addition, the resistance of brake pad to water, salty water, and brake fluid 
was investigated. It was found that brake pad with boric acid additive was less affected by environmental 
conditions. In addition, they applied heat treatment with boric acid and found that hardness and wear 
resistance increased and density decreased. Rhee et al. [8] investigated the effect of load, velocity and 
temperature on tribological properties of composition with iron powder and phenolic resin included graphite. 
They showed that friction was not increased linearly with increasing pressure value at constant velocity. They 
found friction was reduced with increasing velocity at constant pressure. They also concluded coefficient of 
friction (COF) depends on temperature. 

Diatomite consists of many numerous fine microscopic pores, cavities and channel. It increases its surface 
area and causes low density. Diatomite has low thermal conductivity, relatively high melting point and small 
grain size. It is relatively cheap. Therefore it can be used extensively as fillers, filter aids, abrasives, 
insulating materials, and membranes [9].  

The objective of this paper is to investigate the effect of diatomite on friction performance of brake pad. It is 
aimed to use various percentage of diatomite in the composition to find the optimal composition.  

2. MATERIAL and METHOD 
Nine ingredients were used in the friction composite as indicated in Table 1. The ratio of diatomite and barite 
was changed to investigate their effect on COF. D letter written in sample code represents diatomite and 
numbers symbolize the percentage of diatomite in the composition. Phenolic resin was used as binder because 
of its low cost, high hardness, compressive strength, moderate thermal resistance, creep resistance and very 
good wetting capability with most of the ingredients [10]. Brass sward, steel fiber and copper were used as 
metallic additive, Al2O3 was used as ceramic additive and graphite was used as lubricant material in 
composition. Copper was used in the composition because of its high thermal conductivity. It was aimed to 
diffuse the heat produced during brake fast. 

Table I. Concentrations of compounds (wt. %) 

Sample Code D5 D10 D15 D20 D25 

Phenolic Resin 20 20 20 20 20 
Steel Fiber 10 10 10 10 10 
Cashew 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 
Cu 5 5 5 5 5 
Al2O3 3 3 3 3 3 
Graphite 7 7 7 7 7 
Brass Swarf 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
Diatomite 5 10 15 20 25 
Barite 40 35 30 25 20 
Total 100 100 100 100 100 

 

The specimens were produced by using powder metallurgy technique. Initial powders were mixed for 10 
minutes with a mixer. Cold pressing process was used in the square pattern of 2.54*2.54 cm2 and under 
pressure of 9.81MPa. After cold pressing, hot pressing process under 14.72 MPa and 180°C was used during 
10 minutes. It was aimed to increase the strength of the material with this method. The samples were cut and 
grinded to remove roughness formed during extraction molds and to attain the desired dimensions of 
25.4mm*25.4mm*6mm to place samples to the housing of brake pad according to standard of TS 9076 [11]. 
The thickness of rectangular samples was chosen as 9 mm instead of 6 mm. Since the 3 mm of samples 
remained in the housing of brake pad.  

2.1. Testing Procedure 
Friction Assessment and Screening Test (FAST) shown in Fig. 1. was used as test machine which can 
measure effects of pressure, revolution and temperature on brake pad. It is possible to plot COF versus 
temperature and time, temperature versus time by using data derived by the test machine. The disc on the 
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machine was driven by electric motor on the system. The revolution was controlled by means of a digital 
system. The pressure was applied to the brake pad employing an hydraulic device. The disc on the machine 
was manufactured in pearlitic gray cast iron comprising of 3.4% C, 2-2.40%Mn, 0.15% S, and 2%P. 

 

 
Fig. 1. Structure of Friction Assessment and Screening Test Machine 

All the experiments were started at 40 °C. Friction was applied until 95% of surface of brake pad was in 
contact with surface of brake disc at 200 °C and under 0.7 MPa to have mutual surface adaption of the contact 
areas. The test was carried out at 717 rpm of disc, at 40 °C to 400 °C during 5400 s to plot COF and 
temperature versus time. Every test was repeated three times and their arithmetic average was calculated. 

The wear ratio after the friction test was calculated based on weight loss. Sensitive weight device, RADWAG 
WTB 200, was used to determine the weight of the samples with an accuracy of ±0.001 g. Specific wear rate 
was calculated using the following equation (1) according to standard of TS 555 [12], 

ρπ md nf
mmx

R
V )(

2
1 21 −=                                                                                                                         (1) 

where V is the specific wear rate (cm3/Nm), m1 is the mass of sample before test (g), m2 is the mass of sample 
after test (g), Rd is the distance between the center of sample and the center of rotating disc, fm is the average 
friction force (N), ρ is the density of brake pad (g/cm3) and n is the total revolution. 

To determine the hardness of the samples, hardness measurement device was used. The spherical steel 
indenter was chosen with diameter of 5mm and 612,9 N force was applied. The measurement was taken in 
the middle surface of samples. The density of samples was measured by using Archimedes’ weight scale. The 
samples were immersed to the water and the volume of displaced water which was equal to volume of 
samples was measured. The density of samples were calculated by the rate of mass to the volume. Scanning 
electron microscopy (SEM) was used to observe the microstructure of worn samples after friction test to 
thoroughly investigate the surface deformations related to wear and friction mechanism. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
Friction coefficient and friction surface temperature show different properties depending on the properties of 
materials which take role in forming the friction layer. The initial phase of the test plays an important role in 
the change of the friction coefficient. With the increase in the contact area, friction coefficient increases when 
the test starts and also the surface friction layer develops. Therefore, at the beginning of the test, there is a 
rapid increase in the coefficient of friction. This is seen in the time-temperature-coefficient of friction graphs 
in the first 50-200 second with respect to the material properties which constitutes the friction layer [13].  

It is shown in Fig. 2(a), brake pad with 5 wt. % diatomite additive has average COF μ= 0.47. Temperature is 
seen to increase continuously. The maximum temperature was detected at 393 °C at the end of the test. As 
indicated in Fig. 2(b), the average COF is μ= 0.48. It is clearly seen that, there is no steady state value of COF 
with 10 wt. % diatomite. In Fig. 2(c), temperature attains a steady state value between 340-360°C. The 
average COF is μ= 0.51. Fig. 2(d) shows the average COF is μ=0.52. Temperature increases slightly after the 
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first 600 s until 4400 s and then there is an instantaneous increase. In Fig. 2(e), similar temperature behavior 
seen also in sample D20. The average COF is μ=0.50. The static friction zone is very short in compare to 
other graphs. With sample D10, D20, and D25, it is seen an instant temperature increase after 3600s s while 
there is a sudden drop in COF. A plausible interpretation of the results might be that that binder effect of resin 
reduces at high temperatures and its affects COF negatively. 

(a)       (b)  

(c)       (d)  

(e)  

Fig. 2. The variations of friction coefficients of sample D5 (a), D10 (b), D15 (c), D20 (d), and D25 (c) 

Fig. 3. shows SEM observations of the worn surfaces. Fig. 3(a) shows the sample 5 wt. % diatomite and 40 
wt. % barite different from classic composition. The white areas are the metallic particles which took part in 
friction actively. SEM micrograph of sample D10 is indicated Fig. 3(b). Metallic particles affected by friction 
actively and worn areas are shown white area. Sample D15 with the average COF 0.51 is shown in Fig. 3(c). 
In the SEM micrograph, there are micro and macro gaps. Adhesive and abrasive wears are indicated by the 
small scratches on the worn surface. It is possible that holes on the friction surface is caused by rupturing 
metallic substances from the brake pad during friction. Sample D25 shown in Fig. 3(e) has adhesive wear 
more than sample D20 indicated Fig. 3(d). Sample D25 has significant wear caused by adhesive.  

(a)    (b)   
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Fig. 3. SEM micrographs of worn surfaces of samples D5 (a), D10 (b), D15 (c), D20 (d), and D25 (c) after 
friction test 

(c)    (d)   

(e)  

Fig. 3. SEM micrographs of worn surfaces of samples D5 (a), D10 (b), D15 (c), D20 (d), and D25 (c) after 
friction test 

The general test results are reported in Fig. 4. There is a quadratic increasing behaviour of COF as shown in 
Fig. 4(a). The maximum COF is detected for sample D20. It is possible that wt. % diatomotite more than 20 
wt. % starts to affect COF negatively. The highest COF belonging to the sample D20 has relatively high 
specific wear rate, as well. The minimum hardness value is detected with sample D25 shown in Fig. 4(b), 
whereas the maximum specific wear rate is seen with sample D25 shown in Fig. 4(c). Hence we can deduce 
that, increasing the amount of specific wear rate with decreasing hardness value results in a decrease in 
coefficient of friction. The hardness value decreases slightly increasing ratio of diatomite indicated Fig. 4(b). 
Specific wear rate shows an increase with the ratio of diatomite shown Fig. 4(c). In Fig. 4(d), density values 
are nearly similar for sample D5 and D10 as approximately 2.20 g/cm3 and for sample D20 and D25 as 2.26 
g/cm3. The density of samples shows decrease with increasing diatomite due to low density of diatomite. 

(a)     (b)   

(c)     (d)  
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Fig. 4. Friction test results (a) the average COF, (b) hardness values, (c) specific wear rate, (d) density of 
samples. 

4. CONCLUSIONS
It was shown that increasing diatomite in composition increased the COF quadratically. Specific wear rate, 
density and hardness values showed reduction in their values in parallel with increasing diatomite ratio.  

• All average COF values were in the desired range according to standard of TS 555.

• The minimum and maximum wear rate were attained with sample D5 and D25, respectively.

• The minimum and maximum values of average COF was detected as 0.53 with sample D20 and
0.47 with sample D5, respectively.

• The minimum hardness value was seen in sample D25.

It is concluded that diatomite can be used in friction material of brake pad to enhance friction 
performance. Its low cost and its high service rate make diatomite as a good candidate. 

REFERENCES 
[1] Sanders, P., Xu, N., Dalka, T.M., Maricq, M.M., Airborne brake wear debris: size, distributions, composition, and a

comparison of dynamometer and vehicle tests, Environmental Science & Technology37 (18); 4060–4069, 2003. 

[2] Seidman, H.R., Lilis, R., Selikoff, I.J., Short-term asbestos exposure and delayed cancer risk. In: proceeding of Third 
International Symposium on Detection and Prevention of Cancer, New York, USA, 26 April-1 May, p.943-960, 1977. 

[3] The International Ban Asbestos Secretariat website, (online) Available:
http://www.ibasecretariat.org/chron_ban_list.php 

 [4] Handa, Y., Kato, T., Effect of Cu powder, BaSO4 and cashew dust on the wear and friction characteristics of
automotive brake pads. Tribol. Trans.39 (2), 346–353, 1996. 

[5] Kondoh, K., Takano, Y., Takeda, Y., Friction and wear properties of integrated composite copper-based friction
materials, SAE970979;185-194,1997 

[6] Stocks, A. I., Gizendanner, H., Van-Der-Hurk, H., Asbestost-free clutches and brakes reinforced with kevlar-aramid
fibres, Int. J. of Vehicle Design6(4-5); 483-487, 1985. 

[7] Mutlu, I., Oner, C., Findik, F., Boric Acid Effect in Phenolic Composites on Tribological Properties in Brake Linings, 
Materials & Design28(2); 480-487, 2007. 

[8] Rhee, S.K., Wear of metal reinforced phenolic Resin, Wear18 (6); 471-477, 1971. 

[9] San, O., Goren, R., Ozgur, C., Purification of diatomite powder by acid leaching for use in fabrication of porous
ceramics, International Journal of Mineral Processing93(1); 6-10, 2009

[10] Gurunath, P.V., Bijwe, J., Friction and wear studies on brake-pad materials based on newly developed resin,
Wear263(7–12); 1212-1219, 2007. 

[11] TS 9076, Road Vehicles- Brake Linings- Evaluation of Friction Material Characteristics- Small Sample Bench Test
Procedure, TSE, Ankara, 1991. 

[12] TS 555, Brake Lining for Road Vehicles, TSE, Ankara, 1992. 

[13] Filip, P., Weiss, Z., Rafaja, D., On friction layer formation in polymer matrix composite materials for brake
applications, Wear252 (3-4); 189-198, 2002. 

3114


