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SEMPOZYUM BAŞKANI’NIN MESAJI
Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Mühendislik Sempozyumu – IES’20, “Sektörde
Mühendislik Uygulamaları” ana teması ile mühendislik alanlarında çalışan öğrencilerin,
mühendislerin, akademisyenlerin ve diğer bilim insanlarının katılımlarıyla İzmir Demokrasi
Üniversitesi tarafından 5-6 ve 10-13 Aralık 2020 tarihleri arasında Microsoft Teams iletişim
platformu kullanılarak çevrimiçi (online) gerçekleştirilmiştir.
Bu yıl birincisi düzenlenen IES’20’nin amacı, ana temada belirlenen kavramlar çerçevesinde
yürütülen araştırma, proje ve uygulamaları tartışmak üzere öğrencileri, araştırmacıları ve bilim
insanlarını bir araya getirmektir. Disiplinler arası çalışmaların giderek önem kazandığı
günümüzde, farklı uzmanlık alanlarında çalışan araştırmacıların bilgi ve tecrübe paylaşımlarının
sağlanabileceği bir platform yaratmak ve çok disiplinli bakış açısına sahip ortak araştırmaların
geliştirilmesini desteklemek temel hedeflerdendir. Sempozyum sonucunda elde edilmiş
çıktıların, gelecek disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlaması ve katkı sağlaması
beklenmektedir.
IES’20’de İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği,
Biyomedikal Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
konularını içeren tam günlük oturumlar organize edilmiş ve bu oturumlarda davetli
konuşmacıların sunumlarının yanı sıra paneller ve bildiri sunumları gerçekleştirilmiştir.
Sempozyum bildiri gönderim sitesi üzerinden elektronik olarak gönderilen tüm özetler ve tam
metinler, özgünlüğü, araştırma-uygulama içeriği ve tekniği, derinliği, doğruluğu, sempozyuma
katkısı ve okunabilirliği temel alınarak, değerlendirme sürecinde hakem kimlikleri gizli tutularak
alanlarında yetkin akademisyenlerden oluşan bilim kurulu tarafından değerlendirilmiştir.
Sempozyumda sunulan bildirilerin literatüre kazandırılması adına düzenlediğimiz
sempozyumun bir çıktısı olarak bu somut eser ortaya çıkarılmıştır.
Başta İzmir Demokrasi Üniversitesi yönetimi olmak üzere sempozyumun başarıyla
gerçekleştirilmesine katkı sağlayan düzenleme komitesi üyelerine, bilim kurulu üyelerine, süreç
boyunca teknik desteklerini esirgemeyen Bilgi İşlem, Sağlık Spor ve Kültür ile Strateji Geliştirme
Daire Başkanlıklarına ve AIDA Yapay Zeka ve Veri Analitiği Uygar Merkezimize teşekkür ederiz.
Son olarak, çalışmakta oldukları özgün konular hakkında paylaşım yaparak IES’20’ye katkı
sağlayan ve bizleri yalnız bırakmayan tüm değerli araştırmacılara ve bilim insanlarına
Sempozyum Düzenleme Komitesi adına teşekkür ediyoruz.

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER
IES’20 Sempozyumu Onursal Başkanı

Doç. Dr. Devrim ÜNAY
IES’20 Sempozyumu Başkanı
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MESSAGE OF THE SYMPOSIUM CHAIR
International Izmir Democracy University Engineering Symposium - IES’20, with the main
theme of "Engineering Applications in the Industry", has been organized by Izmir Democracy
University online using the Microsoft Teams platform between 5-6 and 10-13 December 2020
with the participation of students, engineers, academicians and other scientists working in the
fields of engineering.
The purpose of IES’20, organized for the first time this year, is to bring together students,
researchers and scientists to discuss research, projects and applications carried out within the
framework of the concepts determined in the main theme. Today, as interdisciplinary studies
are becoming increasingly important, creating a platform where researchers working in different
fields of expertise can share their knowledge and experience and supporting the development
of joint research with a multi-disciplinary perspective are among the main objectives of this
symposium. The outputs of the symposium are expected to prepare this common ground and
contribute to future interdisciplinary studies.
Full-day sessions on Civil Engineering, Mechanical Engineering, Public-Industry-Academy
Cooperation, Biomedical Engineering, Industrial Engineering and Electrical and Electronics
Engineering were organized in IES’20, and in these sessions, besides the presentations of the
invited speakers, panels and presentations of the submitted proceedings were realized.
All abstracts and full texts were submitted electronically through the symposium paper
submission site and peer-reviewed by the scientific committee consisting of competent
academicians based on their originality, technical content, depth, accuracy, contribution to the
symposium, and readability. As a solid output of the symposium, this book is presented to the
literature as a compilation of the papers presented therein.
Special thanks go to the following bodies and people who contributed to the successful
realization of the symposium: management of Izmir Democracy University, members of the
organizing committee and the scientific committee, Information Technology, Health, Sports and
Culture and Strategy Development Departments of the university, our newly founded AIDA
Artificial Intelligence and Data Analytics Application and Research Center for their full support.
Finally, on behalf of the Symposium Organizing Committee, we would like to thank all respected
researchers and scientists who contributed to the IES’20 by allocating time and presenting their
valuable research work.

Prof. Bedriye TUNÇSİPER
IES’20 Symposium Honorary Chair

Assoc. Prof. Devrim ÜNAY
IES’20 Symposium Chair
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KURULLAR / COMMITTEES
DÜZENLEME KURULU / ORGANISING COMMITTEE
Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü - Onursal Başkan /
Honorary Chair
Doç. Dr. Devrim ÜNAY, İzmir Demokrasi Üniversitesi - Başkan / Chair
Doç. Dr. Uğur ÇAVDAR, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Engin BAYSOY, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Damla KIZILAY, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat TUYAN, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Murat YAVUZ, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Arş. Gör. Bengü GÜNGÖR, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Arş. Gör. Deniz KURTOĞLU, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Arş. Gör. Nurbanu ERDAL, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Arş. Gör. Serap TOPÇU, İzmir Demokrasi Üniversitesi

BİLİM KURULU / SCIENTIFIC COMMITTEE
İnşaat Mühendisliği/ Civil Engineering
Prof. Dr. Ahmet Can ALTUNIŞIK, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Barış SEVİM, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erkan ÇELEBİ, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Halit YAZICI, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Kambiz RAMYAR, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal HACIEFENDİOĞLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Fatih ALTAN, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Volkan KAHYA, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Adem BAYRAM, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Ayhan NUHOĞLU, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Emre ERCAN, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Gökçen BOMBAR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Doç. Dr. Gülben ÇALIŞ, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Gürkan Emre GÜRCANLI, İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. H. Süleyman GÖKÇE, Bayburt Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Levend AŞIKOĞLU, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Tahir Kemal ERDEM, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Doç. Dr. Tuğba ESKİŞAR TEFÇİ, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Yalçın ALVER, Ege Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Güneş SEFEROĞLU, Gümüşhane Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Baki BAĞRIAÇIK, Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Funda TÜRE KİBAR, Başkent Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri BAŞAĞA, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Selim BARADAN, Ege Üniversitesi
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Dr. Öğr. Üyesi Taylan GÜNAY, Ege Üniversitesi
Makine Mühendisliği / Mechanical Engineering
Prof. Dr. İbrahim Etem SAKLAKOĞLU, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Kutlay SEVER, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Metin TANOĞLU, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Mine DEMİRSOY, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Rasim İPEK, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur MALAYOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Aydın GÖKTAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Nurşen SAKLAKOĞLU, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih KAHRAMAN, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. İhsan Murat KUŞOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Faruk EBEOĞLUGİL, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet İTİK, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet SARIKANAT, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa EROL, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Osman ÇULHA, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Uğur ÇAVDAR, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Doç. Dr. Yasin ALEMDAĞ, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali YURDDAŞ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır UYULGAN, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Murat TOPAÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Murat YAVUZ, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Onur ERTUĞRUL, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Recep Onur UZUN, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Saim KURAL, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Selda KAYRAL, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği / Government-Academia-Industry Partnerships
Prof. Dr. Adnan KAYA
Prof. Dr. Bülent EKER
Prof. Dr. Hasan SELİM
Prof. Dr. Levent EREN
Prof. Dr. Levent KANDİLLER
Prof. Dr. Metin TANOĞLU
Prof. Dr. Özgür ÖZÇELİK
Prof. Dr. Şenay ŞANLIER
Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU
Prof. Dr. Uğur MALAYOĞLU
Doç. Dr. Leyla ŞENER
Doç. Dr. Mehmet SARIKANAT
Doç. Dr. Uğur ÇAVDAR
Doç Dr Erbil kalmış
Dr. Levent ARSLAN
Dr. Mehmet YAVUZ
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Dr. Sinan YILMAZ
Engin BİŞAR
Ayşegül NALBANTOĞLU
Kayahan DEDE
Necip ÖZBEY
Onur KANYILMAZ
Uğur DURUSU
Biyomedikal Mühendisliği / Biomedical Engineering
Prof. Dr. Mustafa KOCAKULAK, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Doç. Dr. Alpay ÖZCAN, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Bora GARİPCAN, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Özgür KOCATÜRK, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Ali AKPEK, Gebze Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Metin YILDIZ, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ömer AYDIN, Erciyes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Bora BÜYÜKSARAÇ, Bahçeşehir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nermin TOPALOĞLU AVŞAR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Burcu TUNÇ, Bahçeşehir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞİMŞEK, İnönü Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Evren KILINÇ, Acıbadem Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Buğrahan BAYRAM, Acıbadem Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Kemal ŞERBETÇİ, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gizem KALELİ CAN, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Engin BAYSOY, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Dr. Onur KOÇAK, Başkent Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Orhan Erdem HABERAL, Başkent Üniversitesi
Dr. Tuncay BAYRAK, Tıbbi Cihaz İlaç Kurumu
Dr. Buğra AYAN, Penn State Üniversitesi - ABD
Dr. Mustafa Kemal RUHI, University of North Carolina at Chapel Hill - ABD
Endüstri Mühendisliği / Industrial Engineering
Prof. Dr. Adil BAYKASOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. M. Fatih TAŞGETİREN, Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Alev TAŞKIN GÜMÜŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Liang GAO, Huazhong University of Science and Technology - ÇİN
Prof. Dr. Ling WANG, Tsinghua University - ÇİN
Prof. Dr. Ponnuthurai Nagaratnam SUGANTHAN, Nanyang Technological Univ. - SİNGAPUR
Prof. Dr. Swagatam DAS, Indian Statistical Institute - HİNDİSTAN
Doç. Dr. Eren ÖZCEYLAN, Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr. Erkan ÇELİK, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim KÜÇÜKKOÇ, Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammet GÜL, Munzur Üniversitesi
Doç. Dr. Süleyman METE, Gaziantep Üniversitesi
Dr. Abdullah ÇALIŞKAN, İskenderun Teknik Üniversitesi
Dr. Faruk SERİN, Munzur Üniversitesi
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Dr. Hande ÖZTOP, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Dr. Hasan BADEM, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Dr. Humyun Fuad RAHMAN, University of New South Wales - AVUSTRALYA
Dr. Kemal SUBULAN, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Mukund NILAKANTAN, University of Leicester - İNGİLTERE
Dr. Quan-Ke PAN, Northeastern University - ABD
Dr. Zeynel Abidin ÇİL, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Dr. Zeynep CEYLAN, Samsun Üniversitesi
Dr. Zixiang LI, Wuhan University - ÇİN
Dr. Zülal DİRİ, Gaziantep Üniversitesi
Damla YÜKSEL, Yaşar Üniversitesi
Sinem ÖZKAN, Yaşar Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Electrical and Electronics Engineering
Prof. Dr. Barış BOZKURT, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal POLAT, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Bilge KARAÇALI, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Aydın AKAN, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Ersel KAMAŞAK, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Türker İNCE, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Doç. Dr. Devrim ÜNAY, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Doç. Dr. Kemal AVCI, İzmir Demokrasi Üniversitesi,
Doç. Dr. Osman BÜYÜK, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Doç. Dr. Selami BEYHAN, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Doç. Dr. Seda POSTALCIOĞLU, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Haydar ANKIŞHAN, Başkent Üniversitesi
Doç. Dr. Behçet Uğur TÖREYİN, İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Başak Esin KÖKTÜRK GÜZEL, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat FİDAN, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nihat DALDAL, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Amira Tandı̇ rovı̇ ç GÜRSEL, Adana Alparslan Türkeş Bilim&Teknoloji Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hasari KARCI, Harran Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Meriç ÇETİN, Pamukkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Esra AYCAN BEYAZIT, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TÜRKAN, İzmir Ekonomi Üniversitesi
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DAVETLİ KONUŞMACILAR / INVITED SPEAKERS
İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering
Prof. Dr. Kemal HACIEFENDIOĞLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Gürkan Emre GÜRCANLI, İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Yalçın ALVER, Ege Üniversitesi
Dr. Morteza GHAMGOSAR, CBGUJV – Cross River Rail - AVUSTRALYA / AUSTRALIA

Biyomedikal Mühendisliği / Biomedical Engineering
Erdem BUDAK, MSc, TOBB ETÜ
Dr. Gözde KABAY, PhD, University of Freiburg - ALMANYA / GERMANY
Çağrı MARAŞLI, Bayer Pharmaceuticals - Türkiye & İran
Berna ESER, MSc, Acıbadem Sağlık Grubu
Gizem ERDOĞAN, Ankara Şehir Hastanesi
Dr. Onur KOÇAK, PhD, İBÜTEM Ar-Ge Ltd. Şti / T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü Bilim Kurulu Üyesi
Recai ARSLANTAŞ, MSc, Odyolog, Erişçi Elektronik
Vural DİLER, Canon Medikal Sistemler Türkiye A.Ş.
Özgür KAYA, MSc, GlakoLens

Endüstri Mühendisliği / Industrial Engineering
Prof. Dr. Adil BAYKASOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Alev TAŞKIN GÜMÜŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Eren ÖZCEYLAN, Gaziantep Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Adalet ÖNER, Yaşar Üniversitesi
Dr. Humyun Fuad RAHMAN, UNSW - AVUSTRALYA / AUSTRALIA
Dr. Mukund Nilakantan JANARDHANAN, University of Leicester - İNGİLTERE / UK

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Electrical and Electronics Engineering
Onur BABACAN, AITRICS - GÜNEY KORE / SOUTH KOREA
Dr. Ali Yener MUTLU, Rolls-Royce Power Systems AG - ALMANYA / GERMANY
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Özet
Yağış verilerinin eksiksiz ve sürekli olması hidrolojik sorunların çözülmesine katkı sağlamaktadır. Bu
çalışmada, Yapay Sinir Ağı (YSA) yöntemi ile Batman il sınırları içerisinde yer alan dört adet istasyonun,
1985-2017 yılları arasındaki günlük kayıp verileri tahmin edilmiştir. Bu yöntem veri eksiği olmayan Batman
istasyonu ile diğer üç istasyonun ortak zaman aralığında var olan mevcut veriler arasındaki korelasyon
benzerliği dikkate alınarak uygulanmıştır. Ölçülmüş kesintisiz değerler ile model sonucu oluşan tüm
periyot arasındaki korelasyon katsayısı karşılaştırıldığında, Batman-Beşiri istasyonları arasında 0.018,
Batman-Kozluk istasyonları arasında 0.051 ve Batman-Sason istasyonları arasında ise 0.016’lık çok küçük
bir farkla gözlenmiş değerlerimiz ile model değerlerimiz arasında çok büyük bir uyum çıkmıştır. Bundan
dolayı YSA modelimizin düzgün çalıştığını ve bu tür modellerin eksik yağış verilerinin tahmin edilmesinde
rahatlıkla kullanılabileceği söylenebilir. Bu çalışmanın konusu, Batman Havzasında gözlenemeyen yağış
verilerinin yapay sinir ağları yöntemi ile tahminidir.

Anahtar Kelimeler: Akım gözlem istasyonu; yağış; yapay sinir ağları; Batman; Türkiye

Estimating the Non-Observed Precipitation Data by Using Artificial
Neural Networks in Batman Basin
Abstract
The data of precipitation which are completed and continued contribute to the solution of hydrological
problems. In this study, by using the Artificial Neural Network (ANN) method it is estimated that non observed precipitation data for four stations between 1985-2017 in Batman Basin. This method was
applied that considering the correlation similarity in the other three observed stations in Batman Basin.
When compared the full observed data’s correlation coefficient with the results of this study, it is found
out very small differences in these stations (between full observed and non-observed stations). For
example, the differences are 0.018, 0.051 and 0.016 for Batman-Besiri, Batman-Kozluk and Batman-Sason
stations respectively. This situation said that there is very good correlation between full observed data
and the results of this study. In this reason it can be said that the ANN method can be used to estimate
the non-observed precipitation data in Batman Basin. This study deals with estimating the non-observed
precipitation data by using artificial neural networks in Batman Basin.

Keywords: Observation station; precipitation; artificial neural networks; Batman; Turkey.
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1. GİRİŞ
Yağış, sıcaklık nem başta olmak üzere çeşitli ve değişken meterolojik parametrelerin
birleşiminden meydana gelmektedir. Son derece kompleks bir sürecin sonunda meydana gelen
yağış, doğal iklimsel bir olaydır. Bununla birlikte, yağış, atmosferik süreçlerin karmaşıklığı ve hem
uzay hem de zaman içinde çok çeşitli ölçeklerde muazzam bir değişim aralığı nedeniyle hidrolojik
döngünün anlaşılması ve modellenmesi için en karmaşık ve zor unsurlardan biridir [1]. Yağış su
bütçesinin belirlenmesinde, kuraklık analizinde, su kaynakları planlama çalışmalarında,
rezervuar işletim ve taşkınların önlenmesi gibi durumlar için önemli bir parametredir.
Ölçümlerin yapılmaması/yapılamaması, işlenmemiş olması veya ölçüm sistemlerinin arızalı
olması gibi durumlardan kaynaklanan aksaklıklar yüzünden, belirli zaman dilimleri arasında
verilerde eksiklikler meydana gelmektedir. Bu eksikler bir tek parametreye ait eksikler
olabileceği gibi aynı zaman aralığında birkaç parametreye ait eksikler de olabilir [2].
Yağış tahminlerinin deterministik olarak belirlenmesi çok zordur. Yapay zeka metotları yağış
tahimininde de çok sık olarak kullanılmakla birlikte yağışın modellenmesinde alternatif bir
yaklaşım sağlamaktadır. Yapay sinir ağları (YSA) modeli, lineer olmayan sitemlerin davranışında
kullanılabilen başarılı bir kara kutu modeli olarakta değerlendirilmektedir [3]. YSA’ların son
dönemlerde tercih edilmesinin en temel sebebi, analiz için ön bilgiye gereksinim duymamasıdır.
Veri örnek uzayından elde ettiği bilgilerle ilişkiyi çözüp hiç görmediği örnek uzayı hakkında yorum
yapabilme kapasitesine sahip olması alternatif bir yöntem olarak kabul edilmesinin en temel
sebeplerinden biridir. YSA’nın problem çözmedeki temel mantığı öğrenme algoritmalarına
dayanmaktadır[4].
Birçok araştırmacı, yapay sinir ağlarının hidrolojik ve meteorolojik alanlardaki sorunlara
uygulanabilirliğini araştırmıştır. Son yıllarda, YSA yağış-akış modellemesinde [5], taşkınların
yönetiminde [6], yüzey suyu seviyesi dalgalanmalarında [7], yağış tahminlerinde [8-17]
kullanılmıştır. Genel olarak literatürde YSA modelleri, hidrolojik modelleme çalışmalarında,
ölçüm sisteminin başarısız olduğu istasyonlarda yağış miktarını belirlemek veya kayıp yağış
verilerini tahmin etmek için kullanılabilir olduğu önerilmiştir.
Bu çalışmada, YSA metodu kullanılarak, Batman İli alt havzasında yer alan üç adet meteoroloji
yağış istasyonun 1985-2017 yılları arasındaki kayıp günlük yağış verileri tahmin edilmiştir.

2. VERİLER VE YÖNTEM
2.1 Çalışma Alanı
Bu çalışmada Fırat-Dicle Havzasında bulunan Batman ili alt havzası çalışma alanı olarak
seçilmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Batman ili, 41’ 10” -41’ 40” doğu boylamları
ile 38’ 40”-37’ 50” kuzey enlemleri arasında yer almaktadır[18]. Batman ili Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde yer almasından dolayı karasal iklim özelliği göstermektedir. Karasal iklimin genel bir
özelliği olarak, yaz mevsiminde aşırı sıcak ve kurak, kış mevsiminde ise sert ve soğuk olmasıdır.
Batman ili kış ayları yaz aylarına göre daha fazla yağış almaktadır. Batman ili (1959-2018) yıllık
ortalama sıcaklığı 16.4 oC, yıllık ortalama yağış miktarı ise 489.4 mm’dir. 75 mm ile en fazla yağış
alan ay Mart iken, en kurak ay olarak Temmuz ve Ağustos ayları olmaktadır [19].
Kayıp yağış verilerinin tahmini için bu dört istasyonun (Batman, Kozluk, Sason ve Beşiri) 1985 –
2017 (32 yıl) yıllarına ait günlük yağış verileri kullanılmıştır. Bu yağış verileri Meteoroloji Genel
Müdürlüğü Batman Şubesinden alınmıştır. İstasyonların teknik özellikleri Tablo 1’de ve çalışma
alanı ise Şekil 1’ de verilmiştir.
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Tablo 1. Yağış İstasyonlarının Teknik Özellikleri
No

İstasyon
No

Konum

İstasyon
Adı

1
2
3
4

17282
18320
18162
18318

Batman/Merkez
Batman/Kozluk
Batman/Sason
Batman/Beşiri

Batman
Kozluk
Sason
Beşiri

İstasyon
Yüksekliği
(m)
610
704
912
725

Veri Aralığı

Kayıp Periot

1985-2017 (32 yıl)
1985-2017 (32 yıl)
1985-2017 (32 yıl)
1985-2017 (32 yıl)

Kesintisiz
21 (yıl)
14 (yıl)
15 (yıl)

Şekil 1. Çalışma Alanı

2.2 Yöntem
Yapay sinir ağları biyolojik nöron sisteminin basitleştirilmiş bir modelidir. Bir sinir ağı, basit bilgi
işlem birimlerinden oluşan, deneyimsel bilgiyi depolamak ve kullanıma sunmak için doğal bir
eğilime sahip olan büyük ölçüde paralel dağıtılmış bir işlemcidir[20]. Yapay sinir ağları, bir başka
ifadeyle, biyolojik sinir ağlarını taklit eden bilgisayar programlarıdır [21].
YSA'nın temel işleme elemanı yapay bir nörondur. Tıpkı insan beynindeki doğal nöron gibi,
girdileri alabilir, işleyebilir ve çıktıyı üretebilir. Doğrusal olmayan bir nöron modeli bir dizi sinaps
veya bağlantı bağı, bir toplayıcı ve bir aktivasyon fonksiyonu olmak üzere üç temel unsurdan
oluşmaktadır. Yapay sinir ağlarının temel öğesi, işlem elemanı ya da düğüm olarak adlandırılan
yapay sinir hücresidir. Şekil 2’de bir yapay sinir hücresinin şematik gösterimi verilmiştir.

Şekil 2. Bir Yapay Sinir Hücresinin Şematik Gösterimi
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Burada girdiler xi sembolüyle gösterilmiştir. Girdiler çevreden aldığı bilgiyi sinir hücrelerine
getirir. Bu girdilerin her biri ağırlık w ij ile çarpılır. Ağırlık, bir yapay sinir hücresine gelen bilginin
önemini ve hücre üzerindeki etkisini gösterir. Her bir girdi kendine ait bir ağırlığa aittir. Bu girdiler
eşik değer θj ile toplanır, toplama işlevi vi, bir hücreye gelen net girdiyi hesaplar bunun için farklı
fonksiyonlar kullanılmaktadır.
Sonuca ulaşmak için aktivasyon işlevi ile işlem yapılır. Aktivasyon fonksiyonu hücreye gelen net
girdiyi işleyerek hücrenin bu girdiye karşılık üreteceği çıktıyı belirler. Toplama fonksiyonunda
olduğu gibi aktivasyon fonksiyonunda da çıktıyı hesaplamak için farklı formüller kullanmaktadır.
Bir problem için en uygun aktivasyon fonksiyonu yine tasarımcının denemeleri sonucunda
belirlenir. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan aktivasyon fonksiyonu sigmoid fonksiyonudur.
Bu fonksiyon aşağıdaki denklem (1) [22] ile gösterilmektedir.

𝑓 (𝑥 ) =

1

(1)

1+𝑒 −𝑥

Burada net işlem elemanına gelen net girdi değerini göstermektedir. Bu değer toplama
fonksiyonu kullanarak belirlenmektedir.
Çıktı yani yi çıkış aktivasyon fonksiyonu sonucunun dış dünyaya veya diğer sinir hücrelerine
gönderildiği yerdir. Bir hücrenin tek bir çıkışı bulunur. Tüm yapay sinir ağları bu temel yapıdan
üretilmektedir. Bu yapıdaki farklılıklar yapay sinir ağlarının farklı sınıflandırılmalarını sağlar. Bir
yapay sinir hücresinin öğrenme yeteneği, seçilen öğrenme algoritması içerisinde ağırlıkların
uygun bir şekilde ayarlanmasına bağlıdır[22].
Yapay sinir ağlarının bazı genel karakteristik özellikleri şu şekilde sıralanabilir; yapay sinir
ağlarının güvenle çalıştırılabilmesi için örnekleri eğitip test edebilmeleri, algılamaya yönelik
olaylarda kullanabilmeleri, örnekleri ilişkilendirebilme ve sınıflandırma yapabilme yeteneği,
kendi kendini organize etme yetenekleri, hata toleransına sahip olabilmeleri, eksik bilgi ile
çalışabilmeleridir. [23]. Yapay sinir ağlarının yukarıda belirtilen birçok avantajının yanında bazı
dezavantajları da bulunmaktadır. Ağ yapısının belirlenmesi genellikle deneme yanılma yolu ile
yapılmaktadır. Bazı ağlarda ağın parametre değerlerinin (öğrenme katsayısı, her tabakada olması
gereken işlem elemanı sayısı, tabaka sayısı vb.) belirlenmesinde herhangi bir kural olmaması
diğer bir problemdir. Yapay sinir ağları sadece sayısal bilgiler ile çalışmaktadırlar. Bundan dolayı
problemin sayısal gösterime dönüştürülmesi gerekmektedir. Ağın eğitiminin ne zaman
bitirileceğine karar vermek için de geliştirilmiş herhangi bir yöntem yoktur. Bütün bu
dezavantajlarına rağmen yapay sinir ağları, her problem için farklı şekillerde çözüm
üretebilmekte ve başarılı sonuçlar vermektedir[24].

2.3 Model Performans Değerlendirmesi
Modelin performansı kolerasyon (R 2) değerine göre belirlenmiştir. Kolerasyon katsayısının 1’e
yakın olması kayıp verilerin tahmin yeterliliğini ifade etmektir. Bu kavramlara ait matematiksel
formül denklem (2)’te verilmiştir.

𝑅2 = 1 −

2
∑𝑛
𝑖=1(𝐸𝑖 (ö𝑙çü𝑙𝑚üş)−𝐸𝑖 (𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 ))
2
∑𝑛
𝑖=1(𝐸𝑖 (ö𝑙çü𝑙𝑚üş) −𝐸(𝑜𝑟𝑡) )

(2)

Burada, n:gözlenmiş verilerin sayısı, E i(ölçüm):yağış ölçüm değeri, E i(model):tahmin edilen yağış
değeri ve Eort: yağış ölçüm değerinin ortalamasıdır.
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3. MODELİN UYGULANMASI VE ÇIKTILAR
Kayıp verilerimizin tahmini için kullandığımız yapay sinir ağları Matlap programında
modellenmiştir. Veri seti değerlendirilmesinde, 1985-2017 yılları arasında veri kaybı olmayan
Batman istasyonu referans alınarak diğer istasyonlardaki kayıp günlük veriler tahmin edilmiştir.
Bunun için Batman istasyonu ile diğer üç istasyondaki ortak zaman aralığında (1985-1989 ve
2014-2017) var olan mevcut veriler arasındaki kolerasyon benzerliği, kayıp zaman aralığında da
bezer çıkması istenmiştir. Batman istasyonu ile diğer üç istasyon arasınadaki korelasyon (R 2 )
miktarları Tablo 2’te verilmiştir. Burada 1985-1989 ve 2014-2017 (toplam 9 yıl) yıllarına ait
mevcut günlük yağışlar alınmıştır.
Tablo 2. İstasyonlar Arasındaki Korelasyon Katsayıları (R2)
İstasyonlar
Batman-Besiri
Batman-Kozluk
Batman-Sason

Periyot
1985-1989 ve 2014-2017
1985-1989 ve 2014-2017
1985-1989 ve 2014-2017

R2
0.853
0.745
0.652

Giriş çıkış parametreleri berlilenirken mevcut veriler üzerinden modelde giriş için kullanılacak
veriler ile çıkışta ulaşılmak istenen veriler ayrıştırılıp model için uygun hale getirilmiştir. Model
oluşturmak için kullanılan parametreleri boyutsuz büyüklükler cinsinden elde etmek için
denklem (3) kullanılmıştır.
(𝐹𝑖 −𝐹𝑚𝑖𝑛 )

𝐹 =𝐹

𝑚𝑎𝑥 −𝐹𝑚𝑖𝑛

(3)

Yapay sinir ağı modelleri, genellikle YSA (i,j,k) ağ mimarisi ile gösterilir. Burada i, girdi
tabakasındaki nöron sayısı, j gizli tabakadaki nöron sayısı, k ise çıktı tabakasındaki nöron sayısıdır.
Oluşturulan yapay sinir ağı modellerinde, girdi tabakası nöronu i=1, çıktı tabakası nöronu k=1
olarak alınmıştır. Burada sadece farklı gizli tabaka nöron sayıları denenerek (1’den 10 kadar)
istasyonlar arasında var olan mevcut veriler arasındaki kolerasyon, tahim edilen zaman
aralığındaki verilerin kolerasyonunu en iyi temsil eden nöron sayıları belirlenmiştir.
YSA modelini oluştururken verilerin %80’i eğitim seti, %20’si ise test seti olarak kullanılmıştır. Ağ,
eğitim seti ile verilen bilgiyi öğrendikten sonra, test seti ile yapay sinir ağı modelinin doğruluğu
değerlendirilmiştir.
Bu çalışmada Batman istasyonuna ait ölçülmüş yağışlarda eksiklik olmadığından dolayı bu veriler
çıktı olarak kullanılmıştır. Test ve öğrenme verisi seçilirken seçim rast gele yapılmıştır. Modelde
kullanılan yağış verileri programa uygun hale getirmek için normalizasyon işlemine tabi
tutulmuştur (denklem 2). Gizli katmanda bulunması gereken nöron sayısı deneme yanılma
yöntemiyle karar verilmiştir. Öğrenme algoritması olarak iki farklı öğrenme algoritması
denenmiştir. Bu algoritmalar Levenberg-Marquardt Backpropagation (LM) ve Bayesian
Regularization (BR)’dır. Bu algoritmaların seçilme nedeni yapılan çalışmalarda genelde bu
algoritmaların iyi sonuçlar vermesidir. Transfer fonksiyonları olarak tansig ve logsig fonksiyonları
denenmiştir. Bu çalışmada algoritma olarak LM ile transfer fonksiyonu olarakta tansig en iyi
sonucu vermiştir. Tahmin edilen tüm değerlerin Batman ve diğer istasyonlar arasındaki
kolerasyon katsayıları (R 2) ise Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3. İstasyonlar Arasında Tahmin Edilen Tüm Değerlerin Korelasyon Katsayıları (R2)
Gözlemlenen Değerler
(1985-1989 and 2014-2017)
0.853
0.745
0.652

İstasyonlar
Batman-Beşiri
Batman-Kozluk
Batman-Sason

Model Değerleri
(1990-2013)
0.884
0.825
0.678

Tüm Periot
(1985-2017)
0.871
0.796
0.668

Ölçülmüş kesintisiz değerler (1985-1989 ve 2014-2017) ile model sonucu oluşan tüm periyot
(1985-2017) arasındaki kolerasyon katsayısı karşılaştırıldığında, Batman-Beşiri istasyonları
arasında 0.018, Batman-Kozluk istasyonları arasında 0.051 ve Batman-Sason istasyonları
arasında ise 0.016’lik çok küçük bir fark görülmektedir. Buda modelimizin, Batman ve diğer
istasyonlar arasında oldukça yüksek bir başarı olduğunu göstermektedir. Ölçülmüş sonuçlar ile
model sonuçlarının saçılma diyagramları aşağıdaki Şekil 3-5’de verilmiştir.
Gözlem Değerleri (1985-1989 ve 2014-2017)

120

110

100

100

90

90

80

80

Beşiri İstasyonu (mm)

110

Beşiri İstasyonu (mm)

Tüm Periyot (1985-2017)

120

R2=0.871

R2=0.853

70
60
50
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70
60
50
40
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0

0
0

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Batman İstasyonu (mm)

Batman İstasyonu (mm)

Şekil 3. Batman-Beşiri İstasyonuna ait Gözlenen Değerler (1985-1989 ve 2014-2017) ileTüm
Periyot (1985-2017) Sonuçlarının Saçılma Diyagramları

Gözlem Değerleri (1985-1989 ve 2014-2017)

Tüm Periyot (1985-2017)
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R2=0.745

110
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Kozluk İstasyonu (mm)

Kozluk İstasyonu (mm)
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R2=0.796
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Batman İstasyonu (mm)
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Batman İstasyonu (mm)

Şekil 4. Batman-Kozluk İstasyonuna ait Gözlenen Değerler (1985-1989 ve 2014-2017) ile Tüm
Periyot (1985-2017) Sonuçlarının Saçılma Diyagramları

İnşaat Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Civil Engineering Full Paper Proceedings

A.6

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

Gözlem Değerleri (1985-1989 and 2014-2017)
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Şekil 5. Batman-Sason İstasyonuna ait Gözlenen Değerler (1985-1989 ve 2014-2017) ile Tüm
Periyot (1985-2017) Sonuçlarının Saçılma Diyagramları

3. SONUÇ
Yağış karmaşık bir fiziksel süreç sonucunda meydana gelmesi ve ayrıca meteorolojik değişkenler
ve bölgesel özelliklerden etkilenmesinden dolayı tahmin edilmesi oldukça zordur. Hidrolojinin
pek çok alanında oldukça yaygın olarak kullanılan yapay sinir ağı metodu Fırat-Dicle Havzasının
alt havzasında (Batman il sınırları içerisinde) yer alan üç adet istasyonda, belirli zaman
aralığındaki kayıp olan günlük yağış verilerini tahmin etmek için kullanılmıştır.
Daha önceki hesaplama yaklaşımları sadece basit bir sistemi modelleyebilir veya tam olarak
analiz yapabilirdi. Fakat günümüzde YSA sayesinde süper bilgisaylar veya bilgisayar programları
vasıtasıyla, düşük çözüm maliyetiyle daha kompleks sistemler analiz edilebilinmektedir.
YSA modeli mevcut metotlara göre alternatif olarak ve sadece yağış parametresiyle oldukça iyi
performans göstermelerinden dolayı ölçümün yapılamadığı, ölçüm sisteminin arızalı olduğu veya
yağış verilerinin eksik olduğu durumlarda yağış tahminlerinde kullanılabileceği düşünülmektedi r.
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Abstract
A study is presented on damage detection in laminated composite beams based on vibration
measurements. A shear-deformable finite element model with five nodes and a total of thirteen
degrees-of-freedom is developed for numerical evaluation of natural frequencies and mode shapes of
laminated composite beams with damages. The element is capable of taking into account the couplings
among flexural, torsional, and extensional deformations as well as the Poison’s effect. Damage is
introduced into the element as a reduction in the elemental stiffness matrix while the mass matrix is
assumed unchanged. The Lagrange principle is used to derive the equations of motion, and thus
element matrices. The element is validated by the existing literature as well as the experim ental
measurements on a composite cantilever beam under six damage scenarios via ambient vibration test.
For damage evaluation and localization, changes in the mode shape curvature and modal flexibility of
the composite beam are employed based on the experimentally measured and numerically calculated
vibration data. Comparisons are made to show the efficiency of both methods for damage localization in
laminated composite beams containing multiple damages.

Keywords: Damage detection; Laminated composite; Finite element method; Vibration; Modal data

1. INTRODUCTION
Composite materials have become increasingly used in various engineering applications due to
their significant advantages over metals, such as light-weight, corrosion resistance, design
flexibility, high strength, better fatigue life, etc. During maintenance, assembly, or use,
composite materials may be subjected to different types of damages such as matrix cracking,
fiber breakage, debonding, delamination, etc. [1].
Many nondestructive evaluation techniques such as X-radiography, ultrasonics, neutron
radiography, eddy currents, acoustical holography, thermography, and vibration
measurements are currently available to detect damages in composite materials [2]. In many
practical situations, vibration-based techniques have been often preferred for damage
detection due to the ease of measuring modal parameters on real structures and their
components such as beams. Some typical methods available in the literature on composite
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beams are based on the change in natural frequencies [3,4], mode shapes and variations [5,6],
modal strain-energy [7,8], modal flexibility [9,10], and damping [11,12].
According to the available literature on damage detection in composite laminates, it seems the
curvature mode shape and flexibility changes are more sensitive to damages compared to
frequency and mode shape changes. However, the relevant literature for damage detection in
laminated composites by using the mode shape curvature and flexibility changes is rather few,
and the topic still needs working on. To fill this gap, the problem of detection and localization
of multiple damages in laminated composite beams are considered. For the solution of the
forward problem, a shear-deformable finite element with five nodes and thirteen degrees-offreedom is proposed. This element is capable of considering the elastic couplings among
flexural, torsional, and extensional deformations and the Poisson’s effect. Damage is
introduced into the element by a stiffness loss ratio indicating the reduction in the elemental
stiffness matrix. Comparisons are made with the available literature as well as experimental
tests on a multiple-damaged laminated composite cantilever beam under six damage scenarios
to testify the validity of the present element. For the inverse problem, changes in the mode
shape curvature and modal flexibility are evaluated to localize damages on the beam based on
numerical and experimental modal data of the laboratory model. Comparisons are made to
show the accuracy and efficiency of the methods considered for damage localization in
laminated composite beams.

2. MATHEMATICAL FORMULATION
For an N-layer beam consisting of unidirectional plies of orthotropic materials with different
fiber orientations, the displacement field based on the first-order shear deformation theory
(FSDT) can be assumed in a more general form as

u( x, z, t ) = u0 ( x, t ) + z  ( x, t ), v( x, z, t ) = z  ( x, t ), w( x, z, t ) = w0 ( x, t )

(1)

to incorporate the material couplings among the extensional, bending and torsional
deformations. Here, u, v and w are the displacement components in the x-, y- and z-directions
at any point of the beam, respectively. u0 and w0 are the displacements in the x- and zdirections at a point on the midplane,  and  are the rotations of the normal to the midplane
about the y- and x-axes, respectively, and t is time.
Based on Eq. (1), the strain-displacement relationships can be written as follows:

 x =  x0 + z  x ,  xz = w0, x +  ,  xy = z  xy

(2)

where  x0 = u0, x ,  x = , x and  xy =  , x are the midplane strain, bending and twisting
curvatures, respectively, (,x) denotes the derivative with respect to x.
The constitutive relations of the laminate can be given by

 N  A B ε 
 =
 
M   B D κ 

(3)

where, where N and M are, respectively, the vectors of in-plane forces, and bending and
twisting moments per unit length;  and  are, respectively, the vectors of in-plane normal and
shear strains, and bending and twisting curvatures. Besides, the following relationship
between the shear forces per unit length and transverse shear strains is hold:

Q = Aγ
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In Eqs. (3) and (4), A, B, D and Ã are laminate stiffness coefficients matrices, and they are
given in [13] in case the Poisson’s effect is taken into account.
The equations of motion of the laminated composite beam can be obtained conveniently with
use of the Lagrange’s equation given by

d  L  L
=0
 −
dt  qi  qi

(5)

where L = T – U is the Lagrangian functional and q denotes unknown variables such that u0,
w0,  and . T and U are the strain and kinetic energies of the laminated composite beam
given by

1 L
 N x x0 + M x x + M xy xy + Qxz  xz  b dx

0
2
1 L h/2
T =    [u 2 + v 2 + w2 ]b dz dx
2 0 −h/2

U=

(6)

where, dot represents the time derivative,  is mass density.
The present finite element model has five nodes and thirteen DOFs as shown in Fig. 1.
Assuming the solutions
3

4

u0 ( x, t ) =   i ( x) ui (t ), w0 ( x, t ) =   i ( x) wi (t ),
i =1

i =1

3

3

i =1

i =1

 ( x, t ) =   i ( x) i (t ),  ( x, t ) =   i ( x)  i (t )

(7)

where i ( x) and i ( x) are quadratic and cubic Langrange polynomials, respectively, and
substituting into the Eq. (5) with considering Eqs. (6) yields

Meue + K eue = 0

(8)

where Me and Ke are the mass and stiffness matrices of undamaged beam element,
respectively, and ue is a vector including the nodal displacements.
Damage in the composite beam is simulated by a reduction in the elemental stiffness matrix
while the mass matrix is kept unchanged. For this aim, a stiffness loss ratio is introduced into
the elemental stiffness matrix as in [14]:

K eD = (1 − e )KUe

(9)

Figure 1. Finite element model
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Another approach to simulate the damage is to reduce Young’s moduli E1 and E2 with the same
ratio as in [9]:

( Eik ) D = (1 − ek )( Eik )U

(i = 1,2)

(10)

where ek  (0,1) is the damage ratio (or stiffness loss ratio) of the kth layer of the eth
element.  = 0 indicates there is no damage,  = 1 indicates fully-broken beam. In Eqs. (9) and
(10), the superscripts D and U show damaged and undamaged cases, respectively. Note that
the second approach allows to simulate damages in lamina level.
The global matrix equation of motion for free vibrations of the whole laminated beam can be
written as
(11)

MU + KU = 0

where M = Me and K = Ke are the global mass and stiffness matrices, respectively, and the
vector U includes the nodal displacements of the entire system. Assuming the solution to Eq.
(11) as U = U0eit yields a standard eigenvalue problem as (K −  2M)U0 = 0 where  is the
natural frequency, and U0 is the corresponding mode shapes vector. The nontrivial solution of
this system of equations gives the natural frequencies, and then, by back-substitution, the
corresponding mode shapes of laminated composite beam.

3. VIBRATION-BASED DAMAGE DETECTION
The use of modal data is economical and simple way for detecting damages in structural
components, and mostly preferred tool by researchers in past some decades. Although
changes in natural frequencies may indicate a possible damage in a structure, they may be
strongly affected by environmental effects. Mode shapes and variations (mode shape slope,
mode shape curvature, and relatives) are less influenced by environmental effects than
frequencies, and appear an advantageous condition assessment tool. Since they contain
spatial information, mode shapes-related data can be quite useful to determine damage
locations. In the following, you can find the mathematical expressions of the criteria for
damage detection and localization used in this study. Details can be found in [13].
Pandey et al. [15] showed that damage reduces the flexural stiffness, resulting in an increase in
the curvature. At a certain damage location, the value of mode shape curvature is significantly
higher than those at other locations. Thus, the existence and location of damage can be
estimated by measuring the amount of change in the mode shape curvature as follows:
n

 q =  ( X qiD ) − ( X qiU )

(12)

i =1

where n is the number of modes considered. Modal curvatures can be obtained via the central
difference approximation.
Modal flexibility method was first proposed by [16] for damage detection. Flexibility converges
rapidly with increasing frequency, and can be computed using few lower natural frequencies
and mass normalized mode shape vectors. Because of this feature, flexibility is less affected by
numerical calculation errors, especially appeared in higher modes of vibration. By only keeping
the first few modes of the structure, the modal flexibility matrix F can be expressed by
n

F = XΩ-1 XT = 

1

2
i =1 i

Xi XTi
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where i is the ith natural frequency, Xi is the ith mass normalized mode shape vector,
Ω = diag[12 22
n2 ] diagonal matrix of rigidity, and X = [X1 X2
Xn ] mode
shapes matrix. Absolute change in the modal flexibility matrices before and after damage can
be obtained by

ΔF = FD − FU

(14)

where FD and FU represent the flexibility matrices of damaged and undamaged structures,
respectively. The column of F where the maximum variation is observed corresponds to the
location of damage.

4. NUMERICAL RESULTS
In the following, some examples are considered to verify of the present element and to
evaluate the performance of the considered damage detection methods based on numerical
and experimental vibration data. A computer program in FORTRAN language was written for
numerical results.

4.1. Convergency analysis and verification of the present FEM
Example 1. A convergency study is first performed. For this aim, a clamped-clamped beam
including delamination given by [6] is considered. The beam has the following mechanical and
geometrical properties: E = 53.3 GPa,  = 0.4 and  = 1866 kg/m3, L = 0.4 m, b = 0.023 m and h
= 0.0026 m. It is assumed that the delamination crack is located between 0.13 m to 0.15 m
from the left-end of the beam, and is caused 40% stiffness loss at the corresponding part of
the beam cross-section. In the convergency analysis, damage is simulated based on the 1st
approach given by Eq. (9). In Table 1, the first five natural frequencies (rad/s) of the considered
beam are given by depending on the number of elements used in the finite element
discretization. According to the table, N = 80 elements are found sufficient for the results with
required accuracy. The present element shows good agreement with that of the reference
study, and the difference between the results does not exceed 2%. This result verifies the
present element is good at simulating delamination cracks.
Table 1. Convergence of the present finite element
Natural frequencies (rad/s)
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4
20
549.0810
1481.158
3008.399
4820.559
40
554.6498
1509.019
3024.441
4893.270
60
555.2481
1507.424
3022.807
4907.627
80
553.7606
1499.816
3020.813
4883.793
100
555.0091
1508.026
3023.616
4901.668
Ref. [6]*
551.6221
1481.245
3006.993
4819.530
*
40 linear beam elements in FE discretization were used.
Number of elements

Mode 5
7232.446
7318.774
7297.212
7274.219
7305.304
7233.207

Table 2. Damage scenarios for Example 2 [9]
Case 1

Case 2

4
0.3
0.0

10
0.3
0.5

[0/90] beam
Element number
Stiffness loss for layer 1
Stiffness loss for layer 2
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Table 2. Continued
Case 1

Case 2

4
0.0
0.3
0.0

10
0.3
0.0
0.5

[0/90/0] beam
Element number
Stiffness loss for layer 1
Stiffness loss for layer 2
Stiffness loss for layer 3

Case 3
4
0.5
0.0
0.0

10
0.0
0.3
0.5

Table 3. First 15 dimensionless natural frequencies of the [0/90] cross-ply cantilever beam
Mode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Intact
Ref. [9]
Present
2.529
2,5293
13.745
13,6469
32.990
32,4215
55.181
53,5528
69.360
69,1615
80.105
76,6048
105.645
99,1693
131.678 121,4520
158.095 143,8657
167.346 161,2701
190.370 171,4021
213.166 188,7388
225.368 210,3461
243.271 219,2126
256.758 233,2100

Case 1
Ref. [9]
Present
2.485
2,4866
13.694
13,6426
32.768
32,2397
54.898
53,3171
67.946
67,8119
79.571
76,4921
104.777
99,0067
131.197 121,0544
157.546 143,4360
165.551 160,9896
189.440 171,0000
209.599 188,6567
225.178 210,2318
242.690 219,1663
254.701 232,8391

Case 2
Ref. [9]
Present
2.518
2,5204
13.425
13,3386
32.304
31,9484
53.890
53,4848
68.771
68,5794
79.403
75,9326
102.797
98,9913
129.162 120,9665
155.908 143,2194
165.741 160,2291
183.028 170,2297
210.635 188,0027
219.816 210,0214
242.572 219,0184
250.206 232,8537

Case 3
Ref. [9]
Present
2.436
2,4419
13.118
13,1724
31.616
31,3979
53.200
53,0113
66.581
66,5202
77.448
75,4798
100.260
98,6135
127.631 120,1474
153.990 142,0585
159.544 158,5579
178.927 168,7148
203.505 187,5437
216.769 209,6102
238.932 218,8578
246.294 231,9811

Table 4. First 15 dimensionless natural frequencies of the [0/90/0] cross-ply cantilever beam
Mode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Intact
Ref. [9]
Present
5.478
5.4776
22.315
22.2086
46.656
46.1002
70.534
68.9930
81.654
81.6800
95.151
91.8914
120.047 114.1541
146.039 136.3917
172.867 158.2778
200.970 180.2041
229.095 201.7827
245.749 223.3384
253.132 243.3857
268.441 245.0413
294.982 257.9562

Case 1
Ref. [9]
Present
5.472
5.4775
22.235
22.2086
46.653
46.1001
70.395
68.9929
81.637
81.6631
94.638
91.8914
119.614 114.1541
145.963 136.3916
172.689 158.2777
200.107 180.2040
227.709 201.7827
245.734 223.3384
252.924 243.3854
267.898 245.0260
294.938 257.9559

Case 2
Ref. [9]
Present
5.445
5.4581
21.932
21.8789
45.870
45.4939
68.656
68.9613
80.420
80.4440
94.682
91.7799
118.641 114.1111
143.984 136.2380
171.978 158.0275
195.670 180.1422
228.318 201.7577
236.851 223.3070
252.469 236.1791
264.028 243.1074
289.459 257.5925

Case 3
Ref. [9]
Present
5.322
5.3471
21.822 21.9363
45.919 45.5216
68.439 68.8591
78.898 78.9230
93.537 91.8067
117.869 114.0705
143.816 136.1214
171.756 158.0382
194.423 180.0936
224.898 201.7265
237.576 223.3048
252.044 236.5050
263.071 243.3846
289.792 257.5649

Example 2. This example for verification is taken from the reference [9]. A composite
cantilever having two different ply stackings as [0/90] unsymmetric and [0/90/0] symmetric is
considered with the geometrical properties L = 0.1 m, b = h = 0.01 m. Material properties of a
single lamina is assumed as E1 = 40E2, G12 = G13 = 0.6E2, G23 = 0.5E2, E2 = 1 GPa,  12 = 0.25 and
 = 1000 kg/m3. Damage is introduced in lamina level according to the 2nd approach given by
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Eq. (10). The damage scenarios are given in Table 2. In numerical analyses, 16 elements as in
the reference study are employed in FE discretization. Tables 3 and 4 present the first 15
dimensionless natural frequencies  =  L2  / E2 / h of the considered beams for undamaged
and damaged cases, respectively. The results are in good agreement for the six lower modes of
vibration, i.e., the difference is smaller than 5%. However, the difference between two studies
for higher modes (7th mode and higher) seems to increase gradually. This may be due to the
displacement fields considered in both studies. In general, the correctness of first lower modes
is better than that of higher modes, and regardless of damage kinds, the accuracy of the
present element is, hence, found enough for numerical simulation of laminated composite
beams with damages.

4.2. Validation of damage detection methods considered
Validation of modal curvature and modal flexibility methods to localize the multiple damages
in laminated composite beams are made here. First, the simulation results of Example 2
obtained by the present FEM are considered. Figs. 2 and 3 show, respectively, the change in
curvature mode shape and modal flexibility for the [0/90] laminated beam in three damage
cases presented in Table 2. The first three modes of vibration are considered. It can be
observed that for all damage cases, the curvature change values are greater within the
damaged regions, and the slope of flexibility change curves is suddenly change at the end of
the damaged regions. These graphs demonstrate both methods considered can successfully
locate the damaged elements on the beam even in case of multiple damages.

Case 1

Case 2

Case 3

Figure 2. Modal curvature changes for Example 2

Case 1

Case 2

Case 3

Figure 3. Modal flexibility changes for Example 2
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C#1

C#2

C#3

Figure 4. Laboratory model, accelerometer and crack locations
For experimental verification, a cantilever beam is considered with L = 1 m, b = 80 mm and h =
8 mm. Material properties (density and elastic moduli) of the beam are obtained by the
laboratory tests. Natural frequencies and mode shapes were obtained by the present FEM
numerically and by the ambient vibration tests experimentally under six damage scenarios. For
the ambient vibration tests, the model beam was damaged by saw-cuts at the locations of
0.62L, 0.42L and 0.22L from the fixed end. Fig. 4 shows the model beam, accelerometer
locations and saw-cuts. Due to the space limitation, the remaining details of the experimental
measurements and the results obtained are not given here. The reader can, thus, find them in
[17].

Figure 5. Mode curvature changes based on the experimental measurements
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Figure 5. Continued

Figure 6. Flexibility changes based on the experimental measurements
Fig. 5 shows the mode curvature changes along the beam length based on the results of the
experimental tests. Due to the occurrence of any damage within the beam, the curvature at
the damaged sections will be sharply grow up as seen in the graphs. Since the correctness of
the experimental results mainly depends on the number of accelerometers located on the
beam and their distance to the cracked sections, we cannot determine the crack locations
exactly based on the experimental results. However, their locations are predicted as being
ones at which the nearest sensor was located.
Fig. 6 presents the flexibility changes along the beam length to localize the cracks based on the
results of the experimental measurements. Any damage within the beam causes the sudden
change in the slope of flexibility, which indicates the damaged section. As can be clearly seen,
damage localization results for first three damage scenarios based on the experimental data by
the modal flexibility method seem not good. Since the modal flexibility values are very small,
the experimental data for these damage cases may be insufficient to capture the points where
the slope of modal flexibility changes. When the damage severity increases, the method can
successfully locate the severe damage based on the experimental results, e.g., see Damage-6
curve which is the most severe damage scenario considered.

5. CONCLUSIONS
This study presents application of the modal curvature and the modal flexibility methods for
damage localization in laminated composite beams with multiple damages. According to the
study, the followings can be drawn:
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1. Natural frequencies and mode shapes of laminated composite beams with multiple
damages can be obtained by the present FEM in a good accuracy. The element can be
used for numerical simulations of multiple-damaged composite beams regardless of the
type of damages (cracks or delaminations) in damage detection process.
2. Based on the numerical simulation results, the modal curvature method is better than
the modal flexibility method to localize the multiple damages with different level of
severity. The curvature changes can successfully show the locations of delamination and
saw-cut damages. However, the modal flexibility method can determine the location of
most severe saw-cut damage in case of multiple damages with different severity. In
addition, the flexibility changes do not show the delaminated area, and can only
determine the end of delamination region.
3. The accuracy of the modal curvature and modal flexibility methods for damage
detection based on the experimental data greatly depends on the number of
accelerometers and their locations to the damaged regions. Since the experimental
modal data are taken from the limited number of accelerometers, both methods are
good at determining the damages nearest the accelerometers.
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ÖZET

İstanbul Avcılar ilçesi içinde toplu taşıma hatlarının coğrafi bilgi sistemi(CBS) yetenekleri kullanılarak
otobüs toplu taşıma sistemine ait güzergâhların hizmet düzeyi analizi ve otobüs durak konumlarının
iyileştirmesi çalışması planlanmıştır. Çalışma alanından elde edilen otobüs duraklarına ait önerilen
konumların, mevcut otobüs durak konumlarına göre hizmet kapsama alanı ve nüfusa dayalı hizmet
değişimi incelenmiştir. Çalışma İstanbul Avcılar merkezde CBS’nin konumsal analiz yaklaşımı ele alınarak
yürütülmüştür. Temin edilen, ilçe/mahalle sınırları, verileri, toplu taşımaya ait güzergâh ve durak
konumları, yolu temsil eden orta eksen çizimleri CBS yazılımı kullanılarak coğrafi veri tabanında konumsal
ve sözel olarak bir araya getirilmiş ve bunlar Türk Standartları ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Durak
hizmet alanları ve toplu taşıma hizmet düzeyinin belirlenmesine yönelik yapılan konumsal analizler,
literatürde sıklıkla karşılaşılan, kuşbakışı dairesel hizmet alanı hesaplaması yerine CBS’nin sağlamış olduğu
ağ analizinden faydalanılmış ve durak yakınlığı ve hizmet alanı sonuçları elde edilerek daha konforlu ve
erişilebilirlik düzeyi yüksek bir toplu taşıma hizmeti hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler Toplu taşıma, Otobüs Durağı, Kalite Kriterleri:

Investigation of the Suitability of Stops in Avcılar District Public Transport
Quality Criteria
ABSTRACT

The service level analysis of the routes of the bus public transportation system and the improvement of
the bus stop locations has been planned by using the geographical information system (CBS) of public
transportation lines in Istanbul Avcılar district. Service coverage and population-based service change of
the proposed locations of the bus stops obtained from the study area according to the current bus stop
locations were examined. The study was carried out by taking the spatial analysis approach of GIS in
Istanbul Avcılar center. Bus stop locations were combined spatially and verbally in the geographic
database using GIS software for community transportation with middle axis drawings representing the
road, and these were interpreted by comparing with Turkish Standards. Bus-based public transport
system service criteria and Spatial analysis for the determination of stop service areas which is frequently
encountered in the literature, instead of the bird's-eye circular service area calculation, the network
analysis provided by GIS has been used and the results of the station proximity and service area are
obtained, and a more comfortable and high accessibility public transportation service is targeted.
Keywords: Public Transport, Bus Station, Quality Criteria
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1.GİRİŞ

Toplu taşıma sistemleri göç alan büyük şehirlerde sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla
birlikte mevcut yolların artan trafik karşısında yetersiz kalması, artan trafik problemlerin hem
özel araç kullananlara hem de toplu taşıma ile seyahat edenlere olumsuz birçok etkilerinin
olduğunu göstermektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalara bakıldığında, toplu taşıma
kullananların isteklerinin arttığını görülmektedir. Toplu taşıma sistemleri ile ilgili isteklerin
bazıları şunlardır:
+ Bölgesel geçişlerde durakların ve hat yetersizliğinin mevcut olması.
+ Durak yürüme mesafesinin uzun olması.
+ Seyahat esnasında gidilecek yere direkt ulaşım olmadığından, çokça aktarma yapılması.
+ Hat uzunluğu sebebiyle istenilen yere geç ulaşılması.
+ Trafik sıkışıklıklarının özellikle pik saatlerde artması sonucu insanların yaşam kalitesinde
düşüşler meydana getirmesi gibi birçok faktörün otobüs toplu taşıma sistemlerini etkilediği
görülmektedir. TSE(1995), yaptığı çalışmalarda toplu taşıma sistemlerinin analizinde karma
model uygulaması ile hem vatandaşların isteklerini karşılama konusunda hem de gelecekte daha
fonksiyonel ve konforlu bir toplu taşıma ağı oluşturmak mümkündür. Durak mesafelerinin TSE
uygunluğu genelde 300m-600m arasında olması göz önünde bulundurularak analiz
yapılmıştır[1]. Kocaman ve Aslan (2017), yaptıkları çalışmalarında Sakarya Büyükşehir Belediyesi
tarafından işletilen toplu taşıma sistemindeki otobüs duraklarının, CBS konumsal etki alanları,
yoğunlukları ve hizmet sağladıkları yaklaşık nüfus değerleri analiz etmişlerdir[2].

2. OTOBÜS TOPLU TAŞIMA DURAK YERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bayar (2019), yaptığı çalışmada Durak yeri, otobüs güzergâhı ile çakışan yaya arterlerine yakın
yerlerde seçilerek,yolcunun durağa kolayca erişebileceği şekilde olmasını belirtmiştir.Bu
çalışmasında TSE(1995) standardına göre ,Durak yerlerinin kavşaklara en az 100 m mesafede
seçilmesini ve trafiğin işletme hızının azalmaması için iki durak arası mesafe en az 300 m-600 m
olduğunu Ayrıca yolcu yoğunluğunun çok olduğu yol kesimlerinde bu mesafelerin 100’er m
azaltılabilir olduğu belirtilmiştir [1-3].
Yılmaz (2007), yaptığı çalışmalarda aşağıda belirtilen kıstaslarda göz önünde
bulundurulmaktadır.
- Otobüs gidiş-dönüş güzergâhı ile çakışan yaya arterlerine yakın yerlerde durak yeri seçilerek
yolcunun erişme kolaylığı sağlanmalıdır.
- Duraklar trafik şartları sebebi ile kavşaklara yakın yerleştirilmelidir [4].
Alver ve Mutlu (2015), yaptıkları çalışmada CBS için gerekli veriler arazi çalışmaları ve uydu
görüntüleri kullanılarak elde edilmiştir .Haritaların oluşturulmasında ve arazi çalışmalarında
haritalarda işlenen verilerin elektronik ortama aktarılmasında QGIS 3.12.3 programı
kullanılmıştır. [5]
Ergün (2010), yaptığı çalışmada toplu taşıma sistemlerinin kurulmasındaki ana amacı, bir kamu
hizmeti olarak yolcuların bir noktadan diğer bir noktaya ulaşımını ekonomik, konfor ve güvenli
olarak sağlamaktır [6]. Uludağ (2010), yaptığı çalışmada Kent içi otobüs taşımacılığına yönelik
uygun düzenlemeler, özel araç kullanım oranını azaltarak toplum taşıma talebini ve kentsel
yaşam kalitesini artıracaktır. Özel araç kullanım yoğunluğu, birçok şehirde trafik sıkışıklığının ve
hava kirliliğinin en önemli sebebi olarak gösterilmiştir[7]. AlRukaibi ve AlKheder (2019), yaptıkları
çalışmalarda Kuveyt’te toplu taşımada geçen sürenin iyileştirilmesi, çevrenin korunması ve trafik
sıkışıklığının azaltılması için halk otobüsü hizmetlerini geliştirmeyi amaçlamışlardır [8]. Karacasu
(2003), yaptığı çalışmalarda Birinci tür ulaşım sisteminin belirgin özelliği, sistem hacminin
büyüklüğü ve taşıma uzaklığının oransal olarak kısalığıdır. Özellikle ev iş yolculukları nedeniyle
ortaya çıkan, güncel ve acil çözüm bekleyen zirve saatlere ilişkin kentsel ulaşım sorunu bu ulaşım
sistemi ile ilgilidir. Çünkü ev-iş yolculuğunun sonucu olan zirve saatler olgusu, büyük kentlerde
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önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. İkincil tür ulaşım sistemi, yaşam düzeyinin
yükselmesine bağlı olarak kentsel hareketliliğinin artması sonucu özellikle ışınsal doğrultuda
önemli artış göstermektedir. Bu ulaşım isteminin karşılanmasında kent merkezindekine göre
ayrım gösteren yanları var olduğunu açıklamıştır [9].
MTA(2014), yaptığı çalışmalarda bir güzergâh üzerinde bulunan durak aralıklarının, kuşbakışı
düzlemde dairesel olarak oluşturulan farklı aralıklardaki durak kapsama alanlarına bağlı olarak
ortaya çıkan toplam hizmet kapsama alanına etkisi gösterilmektedir. Burada, durak kapsama
alanlarının kesiştiği durumların ideal aralık olmadığı ve kapsama alanlarının birbirini bitişik olarak
takip etmesi durumu ideal aralık olarak önerilmektedir. Bu durumların dışında yapılan
planlamada yolculuk süresi ve yaya yürüme mesafelerinin artması durumlarının ortaya çıkacağı
ifade etmiştir[10].

Şekil 1. Otobüs durağı aralığının hizmet kapsama alanına etkisi [5]

Avcılar ilçesi Tahtakale mahallesinde hizmet sunan toplu taşıma sisteminin hizmet kalitesinin
analizinde, TRB(2003),yaptığı çalışmalarda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Ulaştırma Araştırma
Kurulu’nun hazırladığı Toplu Taşıma İş birliği Programı Raporu 100: (Transit Cooperative
Research Program (TCRP) Report 100) [11] ile TRB(2013),yaptığı çalışmalarda Toplu Taşıma
İşbirliği Programı Raporu 165: (Transit Cooperative Research Program (TCRP) Report 165)
kullanılmıştır [12].

3. ÇALIŞMA ALANI VE YÖNTEM

Çalışmada İstanbul Avcılar ilçesine ait olan Tahtakale Mahallesi bünyesindeki Tahtakale
durağından geçen otobüs hatları Tablo 1’de verilmiştir. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel
İşletmeleri ( İETT ) ‘ne ait olan hatlarının incelenmesi yapılmıştır. Mahalle sakinlerinden, mahalle
yöneticilerine gelen talepler doğrultusunda alınmış olunan veriler ile 146BA no’lu hat üzerinde
detaylı bir çalışma planlanmıştır. 146BA hattının ortalama gün içindeki değeri verebileceğini
düşündüğümüz öğlen saatlerine göre hesaplamalar yapılmıştır. Çalışmamız da ilk olarak CBS
sistemi mevcut yazılımı olan QGİS yazılımı kullanıp katmanlaştırma yapılması planlanmıştır. Şekil
2 ve şekil 3’te gösterimi CBS programı QGİS yazılımı ile yapılan 146BA hattına ait duraklar arası
mesafenin 0m-300m aralığı için mavi, 300m-600m aralığı için beyaz ve 600m’den büyük durak
aralıkları için kırmızı renklendirme yapılmış ve TSE standartları dışında kalan durak renklerinin
mavi ve kırmızı olduğu tüm duraklar dahilinde belirtilmektedir. Ayrıca TCRP 100-TCRP 165
raporlama esaslarına göre yapılan, saatlik sefer sayıları ve durak mesafeleri Türk Standartları ile
arasında kıyaslama yapılmıştır.
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Tablo 1. Avcılar ilçesi Tahtakale mahallesi durağından geçen hatlar, hat üzerindeki durak sayıları,
güzergâh süreleri, hat uzunlukları
Hat No

Tek Yön
Sefer
Süresi
(dk. )

Kalkış Durağı

KalkışVarış
Durak
Sayısı

Varış Durağı

VarışKalkış
Durak
Sayısı

162

Durak
Km’si
(GidişDönüş
Ort.)
33,500

76A

Vaditepe (Başakşehir)

49

47

142B

161

29,966

142E

184

37,977

142T

107

22,122

Kanuni Sultan
72
Süleyman (K.çekmece)
Esenyurt Kiptaş
41
4.etap(Esenyurt)
Tüyap (B.çekmece)
28

144M

158

32,665

Heybetli
(Bağcılar)

146A

139

28,642

Esenkent (Esenyurt)

47

146BA

191

39,522

Fenertepe peronlar
(Başakşehir)

71

146F

169

35,086

71

146T

187

38,572

Fenertepe peronlar
(Başakşehir)
Boğazköy Son Durak
(Başakşehir)

147

134

26,338

HS2

131

27,011

MK14

96

19,937

MR51

135

27,851

TOPLAM

1954

399,189

Yenikapı
etkinlik
alanı(Fatih)
Belediye
B.çekmece)
Aksaray
Peron(Fatih)
Kanuni Sultan
Süleyman
(K.çekmece)
Mahmutbey
Metro
(Arnavutköy)
Birlik
Mah.
(Esenler)
İÜ
Avcılar
Kampüs
(Avcılar)
Esenkent
(Esenyurt)
Yenikapı
etkinlik alanı
(Fatih)
Cihangir Mah.
(Avcılar)
Şehir
Hast.
(Başakşehir)
Olimpiyatköy
(Başakşehir)
Halkalı
Marmaray
(K.çekmece)
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Sokak

37

65

İbrahim
Koçaslan 71
Ortaokulu (Başakşehir)
İ.Ü. Avcılar Kampüs 43
(Avcılar)
Vaditepe (Başakşehir) 45
Şht. Astğm. Furkan Işık
Bulvarı (Esenyurt)

60
700

78
48
34
41
50
68
75
65
73
48
46
55
728
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Şekil 2. CBS QGİS Tahtakale durağından geçen 146BA hat güzergâhı gidiş (Fenertepe Peronlar – Avcılar
Yönü) ekran görüntüsü

Şekil 3. CBS QGİS Tahtakale durağından geçen 146BA hat güzergâhı dönüş (Avcılar-Fenertepe Peronlar
Yönü) ekran görüntüsü

3.1 Fenertepe Peronlar-Avcılar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesine Gelen ve Giden
Toplu Taşıma Araçlarının Hizmet Düzeyinin TCRP 100, TCRP 165 Yöntemleri ve Avrupa
Standartlarında Değerlendirilmesi
Avcılar Tahtakale Mahallesi, Tahtakale durağından geçen toplu taşıma araçlarının hizmet
düzeyinin TCRP 100, TCRP 165 yöntemlerinde 146BA hattı incelenmiştir. Bu kapsamda toplu
taşıma sistemi hizmet kalitesi, saatlik sefer sayısı, çalışma saatleri, konfor, sıkışıklık, tarifeye
uyum, dakiklik gibi kriterler bazında değerlendirilmiştir. TCRP 165 standardı esas alındığında
işletmecinin bakış açısına da uygulama içerisinde yer verilmiştir. Bu çalışma, yolcuların daha çok
öğrenciler olduğu, üniversiteye gelen araçlar bazında yapılmıştır. Bu hatlar İETT’ye bağlıdır.
146BA hattının güzergâh bilgileri ve çalışma saatleri de sırasıyla verilmiştir.
3.2 146BA No’lu Hat Sefer Süreleri
İncelediğimiz Toplu taşıma hat rotası: Fenertepe peronlar-Avcılar Kampüs 146BA no’lu hat gidiş
yönünde hafta içi, 06:00 – 20:30, Cumartesi 07:00-20:30, Pazar 07:00-20:00 saatleri arasında
hizmet verir. Haftanın 7 günü çalışmaktadır. Hattın sefer sıklığı: 30 dk., Hattın araç sayısı: 30
taşıt/gün, hatta taşınan tahmini yolcu sayısı: 30000 yolcu/saat değerine ulaşmaktadır.
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3.3 TCRP 100 ve TCRP 165 Raporlarında Hizmet Düzeyi Ölçütleri
Yazar ve Yazar (2018), yaptıkları çalışmalarında TCRP 100 raporunda, A en iyi ve F en kötü hizmet
düzeyine karşı gelen harf olmak üzere 6 farklı hizmet düzeyinden ve her düzeye karşılık gelen bir
yorumdan bahsedilmektedir. TCRP 165 raporunda ise, A, B, C, D, E ve F gibi harfler olmamakla
birlikte, yorum kısmında yolcu perspektifi ve operatör perspektifi olmak üzere hizmet düzeyi iki
farklı bakış açısıyla analiz etmişlerdir. Tablo.3’te TCRP 165 kıstasları gösterilmiştir.[13]
3.4 TCRP 100 yöntemi saatlik sefer sayısı kriteri
TRB(2003),
yaptığı çalışmalarda TCRP 100 yöntemine göre sefer aralıkları çizelgede
hazırlanmıştır. Buna göre tablo 2.’de toplu taşımanın saatteki sefer aralıkları yani bir saatte kaç
kez hizmet verdiğine bakılarak hizmet düzeyi belirlenir. Hizmet dereceleri A, B, C, D, E, F olmak
üzere altı sınıfa ayrılır [6].
Tablo 2. TCRP 100 yöntemi saatlik sefer sayısı kriteri [6]

Sefer Sıklığı & Kaç Saatte Bir Hizmet Verildiği
Servis Seviyesi
Sefer
Araç / Yorum
Aralığı
Saat
A
<10
>6
Yolcu tarifeye göre hareket etmeye ihtiyaç
duymaz. Yolcuların birçoğu sonraki otobüsü
bekler.
B
10-14
6-5
Otobüs geçişi sıktır. Yolcu tarifeye bakar.
C
15-20
4-3
Otobüs kaçırılırsa beklenilecek maksimum
zaman.
D
21-30
2
Yolcuların geneli için hizmet çekici değil.
E
31-60
1
Bir saat süresince bir otobüs vardır.
F
>60
<1
Bütün yolcular için hizmet çekici değildir.
3.5 TCRP 165 saatlik sefer sayısı kriteri
TRB(2013), yaptığı çalışmalarda TCRP 165’te saatlik sefer sayısı kriteri aslında sefer aralığına
bağlı olarak ele alınmaktadır. Buna göre tablo3.’te saatteki sefer sayısına yer verilmemekte ve
yalnızca sefer aralığına göre bir sınıflandırma yapılmaktadır [7].
Tablo 3. TCRP 165 yöntemi saatlik sefer sayısı kriteri

Sefer
Aralığı
( dk )
≤ 5 dk

Yolcu Bakış Açısı

İşletmeci Bakış Açısı

Otobüs çok sık hizmet eder.
Yolcuların tarifeye ihtiyacı
yoktur.

5-10
dk

Sefer aralığı sıktır Tarifeye
bakmaya gerek yoktur.

Daha büyük veya daha uzun araçlar kullanmak ya da
koltukları ayakta durulacak alanlarla değiştirmek, toplu
taşıma türlerini iyileştirmenin haricinde kapasite artırımı
için seçenekler olabilir.
Trafik sıkışıklığında özel yol hakkı tanınırsa kapasiteyi
artırmak amacıyla sık hizmet olabilir.

11-15
dk

Kısmen sık hizmet. Duraktaki
bekleme süresini azaltmak
için tarifeye bakılır
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16-30
dk.
30-59
dk.
60 dk.
>60
dk.

Durakta
beklemek
istemeyen yolcular tarifeli
varış saatini kontrol etmeliler
Yolcuların
yolculuklarını
tarife varış saatine göre
ayarlamalılar.
Temel yolculuk ihtiyaçlarını
karşılamak için minimum
oranda hizmet düzeyi sağlar
Şehir içi tercih edilmeyen
otobüs

Genel olarak 20-30 dk aralıklarla gelen otobüs.
Genel olarak 40 veya 45 dakika aralıklarla gelen otobüs
Sabit hatlı otobüs için genel maksimum yol mesafesi
Yolcular daha iyi bir ulaşım aracı tercih etmeyi düşünebilir.

3.6 ABD yöntemlerine göre Tahtakale durağı değerlendirilmesi
Değerlendirme yapılan tüm kriterlerde uygulamadan elde edilen sonuçlar TCRP 100 ve TCRP 65
yöntemlerindeki hizmet düzeylerine göre değerlendirilmiştir. Sefer sayıları hafta içi her gün
öğlen pik saatlerde (12:00-14:00) saatlik sefer sıklığı ölçülmüştür. Çizelgelerde hizmet
düzeylerinde TCRP 100 harf notu kullanılmıştır. TCRP 165’te kategori sınıflandırılması (KTG)
kullanılmıştır. Saatlik sefer sayısı kriterinin değerlendirilmesi Tablo 4.’de gösterilmiştir [8].
Tablo 4. Saatlik sefer sayısına göre karşılaştırma

Hat No

Sefer Sayısı

TCRP 100

TCRP 165

76A
142B
142E
142T
144M
146A
146BA
146F
146T
147
HS2
MK14
MR51

1
4
1
1
1
1
2
1
5
5
1
3
1

F
C
F
F
F
F
E
F
B
B
F
D
F

KTG 7
KTG 3
KTG 7
KTG 7
KTG 7
KTG 7
KTG 6
KTG 7
KTG 2
KTG 2
KTG 7
KTG 4
KTG 7

4.SONUÇLAR

İstanbul Avcılar ilçesi Tahtakale mahallesinde, mahalle halkından gelen talepler doğrultusunda,
özellikle sabah saatlerinde doluluk oranı fazla olan 146BA hattı incelenip, öncelikle hat boyunca
yer alan durak isimlerinin, hat uzunluğu dikkate alınarak CBS programı QGIS yazılımı kullanılarak
renklendirme yapılmış, sonrasında TCRP 100-TCRP 165 raporları temel alınarak sefer sıklığı
üzerine araştırma yapılıp, ayrıca TS ile uygunluğu karşılaştırılarak araştırılmıştır.
Karma model olarak incelen bu 146BA hattı her ne kadar sefer sıklığı açısından hat üzerinde bazı
durak yerlerinin TSE’ye uygunluğu görülmüş olsa da aslında TCRP 100-TCRP 165 raporlarında
uygun çıkmadığı gözlemlenmiştir. Buna bağlı olarak seyahat konforu, hizmet kalitesinde azalma,
tarifeye uyum ve dakiklik açısından değişiklik görülmemiştir. Şekil 2 ve Şekil 3’ten de anlaşıldığı
gibi 146BA hattı bazı durak yerlerinde TS ‘ye uygun olmadığı için kırmızı ve mavi renkte olduğu
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belirtilmiş. Daha sonraki bu durak yerlerinin incelenmesinde TCRP100 ve TCRP165’e de uygun
olmadığı gözlemlenmiştir.146BA hattı için toplamda gidiş istikametinde bulunan 72 duraktan 31
durak yeri uygun olmayıp,41 durak yeri kriterler içinde kalmıştır. Dönüş istikametinde ise 70
duraktan 31 durak yeri uygun olmayıp,39 durak yeri kriterler içinde kalmıştır. Ayrıca bu veriler
değerlendirilerek çalışma sonucunda görülmüştür ki çalışma saatleri de uygun değildir. 146BA
hattının üstündeki bazı durakların kaldırılmasının uygun olduğu, sefer aralıklarında en azından
TCRP 100’de B sınıfına, TCRP 165’te de KTG 2’ye hizmet düzeyine çekilebilir. Bu nedenle mevcut
hatların sefer süreleri, sefer sıklığı, kapsama alanı, ayakta ve oturan yolcu sayıları, hattın günlük
çalışma süreleri ve hattın başlangıç ve bitiş noktası temel alınarak oluşturulacak olan güzergâhta
otomobil ile otobüs seyahat süreleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi planlanmaktadır. Bu
incelemeler sonunda kullanılan yakıt miktarındaki günlük ve aylık yakıt değişim oranları da
gözlemleneceği gibi, ileriki yıllarda yapılacak olan hizmet düzeyi ve durak kapsama alanları ile
ilgili çalışmalara da katkı sağlaması amaçlanmıştır.
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Özet

Karayolu kaplama tabakası olarak sathi kaplama imalatlarının yapım maliyetlerinin düşük olması, trafiğe
hızlı bir şekilde açılması ve uygulama kolaylığı gibi belli başlı avantajlarından dolayı yoğun bir şekilde
uygulanmaktadır. Granüler zemin ve temel tabakası üzerine birçok farklı şekilde uygulanabilen sathi
kaplama uygulamaları ülkemizde uygulamasının kısa sürede tamamlanması açısından yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır.
Türkiye’de 68231 km yol ağının 38837 km’si sathi kaplamalardan oluşmaktadır. Sathi kaplamalarda
bozulmaların başında yer alan agrega kaybı uygulamanın ömrünü azalmaktadır. Bu çalışmada agregaların
uygulama öncesinde uygun sıcaklıkta ısıtılması ve önceden atıklar ile modifiye edilmiş bitümün
agregalara daha fazla kenetlenmesi beklenerek sathi kaplamalarda ömür-döngü maliyetinin düşmesi ve
agrega kaybının azaltılması hedeflenmiştir. Sathi kaplama uygulamalarında bazı ülkelerde yaygın olarak
en çok tercih edilen tasarım metotları incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı sathi kaplama uygulamalarında
oluşacak serbest malzeme miktarının azaltılarak yoldaki kaymalar sonucunda oluşacak trafik kazalarında
can ve mal kayıplarının azaldığını göstermektir. Çalışma sonucunda, sathi kaplamalarda agrega-bitüm
arasındaki yapışma adezyonu artırılarak daha güvenli bir yol tasarlanması gerektiği belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sathi kaplama, Geri dönüşüm, Adezyon

Investigation of the Effect of Recycled Hot Aggregate Use in Chip Seal
Aplications
Abstract

It is applied intensively due to its main advantages such as low construction costs of chip seal as a
highway coating layer, rapid opening to traffic and ease of application. Chip seal applications, which can
be applied in many different ways on granular subbase and base layer, are widely used in our country in
order to complete their application in a short time.
Turkey road network’s 38 837 km of total road 68 231 km in consists of the chip seal. The loss of
aggregate, which is the leading deterioration in chip seal, decreases the life of the application. In this
study, it is aimed to heat the aggregates at the appropriate temperature before the application and to
allow the bitumen modified with wastes to clamp more to the aggregates, thus reducing the life cycle
cost and reducing aggregate loss in chip seal. The most preferred design methods in some countries in
chip seal applications have been examined. The aim of this study is to show that the loss of life and
property in traffic accidents that will occur as a result of road slips by reducing the amount of free
material that will occur in chip seal applications. As a result of the study, it was stated that a safer way
should be designed by increasing the adhesion between aggregate and bitumen in chip seal.
Keywords: Chip seal, recycling, adhesion
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1. GİRİŞ

Sathi kaplama uygulamaları ülkemiz karayolu ağında büyük bir oranda uygulanmaktadır. Bunun
başlıca nedenleri; sathi kaplama yapımı konusunda ekonomik olması, trafiğe kısa sürede
açılabilmesi ve hızlı yapım şekilleri sıralanabilir. Sathi kaplamaların Dünyada ilk uygulamalarına
1920’li yıllarda düşük trafik hacimli yollarda Yeni Zelanda’da başlanmıştır. Sathi kaplamalar
bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamaların bakım onarımında ve temel tabakası üzerine yapılan
maliyeti düşük kaplama türüdür [1]. Sathi kaplamalar temel tabakası veya BSK üzerine
distribütörle ince bir şekilde emülsiyonun püskürtülerek üzerine belli dane dağılımında
agregaların serilmesi ardından silindirle sıkıştırılması ile yapılan kaplama tabakasıdır. Şekil 1’de
sathi kaplama yapım çalışması gösterilmiştir. Karayolları kaplama tabakalarında sathi
kaplamalar BSK kaplamalara göre maliyeti daha düşük olmasından dolayı avantajlı olduğu
düşünülse de bazı imalat şekillerinden dolayı dezavantajlıdır. Özellikle kış şartlarında BSK
kaplamalara göre yapılan kar mücadelesi dolayısıyla tuzlama çalışmalarından su ile etkileşimleri
artarak tekerleklerin vakum etkisiyle yüzeydeki agregaların kayıplarına sebep olmaktadır [2].
Bütün dezavantajlar göz önünde bulundurulmasına rağmen sathi kaplama yapım maliyetlerinin
düşük olması nedeniyle ülkemizde ilçe ve köy yollarının yapımında genellikle kaplama tabakası
olarak sathi kaplamaların kullanımı tercih edilmektedir. Tablo 1’de verildiği üzere ülkemizde
38.817 km yol ağı ile sathi kaplamalar toplam yol ağının yaklaşık % 57’sini oluşturmaktadır.

Şekil 1. Sathi kaplama çalışmaları
Tablo 1. Satıh Cinsine Göre Türkiye Karayolu Ağı (01.01.2020 itibariyle) [3].

Otoyol
Devlet
Yolları
İl Yolları
Toplam

Asfalt
Betonu
3 060

Sathi
Kaplama
-

-

-

-

Diğer
Yollar
-

17 991

12 654

56

27

-

278

31 006

4 689
25 740

26 163
38 817

243
299

453
480

440
440

2 177
2 455

34 165
68 231

Parke Stabilize Toprak

TOPLAM
3 060

Karacasu ve Akalın yaptıkları çalışmada çevresel atıklar ile modifiye edilmiş sathi kaplamaların
performansının agrega-bitüm ilişkisi bağlamında kireç taşı ve bazalt agregasına katkı olarak
kullanılan atık lastik ve polivinil klorür (PVC) talaşlarının agrega ve bitüm arasındaki adezyon
kuvvetini artırdığını göstermişlerdir [2].
Uz ve Gökalp (2017) çalışmalarında farklı tür agregalarla üretilen sathi kaplamaların kayma
direnci performanslarının incelenmesi konusunda doğal agregalardan ve cüruflardan meydana
gelen yüzeysel kaplamaların yol yüzeyi kayma direncini arttırdığını tespit etmişlerdir [4].
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Tezi (2011) yılında yaptığı çalışmasında Kocaeli’de uygulanan sathi kaplama uygulamaları
konusunda sathi kaplamalarda en çok görülen bozulma türlerinden ve bakım yöntemlerini
incelemiştir [5].
Gürer (2010) yılında yaptığı çalışmasında sathi kaplamaların performansına etki eden
parametrelerin incelenmesi ve performans modeli geliştirilme konusunda araştırmalar
yapmıştır. Bu çalışmasında laboratuvar ortamında agrega ve bitüm üzerinde Vialit ve Modifiye
yapşma deneyleri, Nicholson ve California soyulma deneyleri ve İngiliz pandülü ile kayma
sürtünme deneyleri yapılmıştır. Ayrıca farklı bölgelerde olan iklimsel verilerin sathi kaplama
performansı üzerinde etkili olduğu düşünülen parametreler için model geliştirmiştir [6].
Gürer ve Rahmany (2019) yaptıkları çalışmada sathi kaplamalarda sıcak agrega kullanımının
adezyon özelliklerine olan etkisini, üç tür agregaya Poli Fosforik Asit (PPA) ile modifiye edilmiş
iki cins bitüm kullanılarak farklı sıcaklıklarda Vialit yapışma ve Nicholson soyulma deneyleri ile
araştırılmıştır [7].
Çabuk (2010) sathi kaplamalar konusunda yaptığı araştırmasında Dünyada ve ülkemizde mikro
yüzey uygulamalarının inceleyerek ülkemizde en çok uygulaması yapılan Bitümlü sıcak
karışımlara göre daha ekonomik olan sathi kaplamlar ve sathi kaplama tasarımlarından
bahsetmiştir [8].
Aktaş (2012) çalışmasında; Koruyucu amaçlı sathi kaplamaların performansına etki eden
parametrelerin incelenmesini araştırmış bitümlü sıcak karışım kaplamalar üzerine koruyucu
iyileştirme amacıyla yapılan sathi kaplamaların laboratuvarda standart agrega ve bitüm
deneyleri gerçekleştirilerek malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiş agregabitüm adezyonuna yönelik testler yapılmıştır [9].
Gürer ve ark. (2019) yılında yaptıkları çalışmada Sıcak agrega ile sathi kaplama
uygulamalarında, üç farklı agrega ve iki farklı bağlayıcı kullanılarak agregaların ısıtılmasının
sathi kaplama Vialit ve Nicholson soyulma deneyleri ile yapışma performansı konusunu
incelemiştir [1].

2. SATHİ KAPLAMALAR

Sathi kaplamalar gerek karayolu kaplamalarında üstyapı tabakası olarak, gerekse bakım işinde
yaygın bir şekilde kullanılan ekonomik kaplama tiplerinden biridir. Bu tür kaplamaların çalışma
esnasında kolay serilmesi ve maliyetlerinin düşük olması tercih sebeplerinin başında
gelmektedir. Sathi kaplamalar üniform boyutlu agregaların 1-2 mm kalınlığında bitümün
içerisine gömülmesiyle oluşur. Böylelikle üstyapıda suyu alt tabakalara geçirilmemesi
sağlanarak koruyucu bir tabaka oluşması sağlanır [9].
Sathi kaplamalar mevcut asfalt kaplamalar üzerine uygulandığında asfalt kaplama tabakasına
sağladığı katkılar aşağıda sıralanmıştır.
• Su geçirimliliğine karşı koruma sağlanır.
• Mikropürüzlülük sağlanarak asfalt kaplamada yüzeyinde kayma sürtünme direncini
artırılır.
• BSK kaplamalar üzerinde koruyucu bir tabaka olarak meydana gelen bozulmaları
yavaşlatır.
• Koruyucu sathi kaplama tabakası yapılarak yol yüzeyinde başlayan çatlakların
kapatılmasına yardımcı olmak ve yapısal bozuklukların gecikmesi sağlayarak servis
ömrünü artırılır.
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2.1. Sathi Kaplamanın Performansına Etki Eden Faktörler

Sathi kaplamaların performansına etki eden başlıca faktörler şunlardır:
- Trafik

- Mevcut yol yüzeyi

- Agreganın büyüklüğü ve tipi

- Bitümü bağlayıcı türü

- Bitümlü bağlayıcının yayılma oranı ve çevre koşulları sathi kaplamanın performansına
oldukça etkilidir.[8].

2.1.1 Trafik

Bir günde şerit başına geçen trafik agregaların eski yol yüzeyine batmasını belirleyen faktördür.
Ticari araç boş ağırlığı 1,5 tondan fazla olan taşıtlar mıcırın yol yüzeyine batma oranını belirler.

2.1.2. Mevcut Yol Yüzeyi

Agregaların eski yol yüzeyine batması yüzeydeki sertlik ve üzerinde geçen taşıt sayısı ile
orantılıdır. Yüzey geçirgen bir yapıda ise bitümlü bağlayıcılar alttaki tabakalara sızar ve bu
sızma sonucu bağlayıcı tabaka kalınlığı azalması sorunu ile karşılaşılır.

2.1.3. Agreganın Büyüklüğü ve Tipi

Yola serilen mıcır boyutu kolayca batmaması ve yoldan geçen araçlar tarafında sökülmemesi
için uygun boyutlarda olması gerekir. Küçük boyutlarda agrega çabuk batar, büyük boyutlarda
agrega trafik akışında yoldan sökülür. Agregalar cilalanmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

2.1.4. Bitümlü Bağlayıcı

Bitümlü bağlayıcıların önemi yüzeyi suya karşı korumak ve agregaların alt tabakalara
adezyonunu sağlamaktır. Agregaların yeteri kadar yapışması için uygun vizkozitede olmalı ve
düşük sıcaklıklarda bitüm kırılmayacak şekilde olmalıdır.

2.1.5. Bitümlü Bağlayıcının Yayılma Oranı

Yola püskürtülen bitümlü bağlayıcının oranı mıcırların yapışmasını sağlayacak agregalar mıcırlar
arasındaki boşlukları doldurmadan yapılmalıdır. Yüksek sıcaklıklarda yoldaki mıcır kusmalarına
sebep olmamalıdır.

2.1.6. Çevre Koşulları

Yolun konumu, iklimi ve trafik durumu ile ilişkilidir. Bağlayıcının miktarı havanın kapalı ya da
açık olduğu yerlerde farklı performans gösterir. Sathi kaplamaların yapıldığı aylar ve trafiğe
açıldığı zamandaki hava koşulları performans üzerinde etkendir. Ayrıca kavşak noktalarında
araçların fren yapması, hızlanması veya dönmesi agregaların kopmasına neden olabilmektedir
[8].

2.2. Sathi Kaplama Tipleri

Sathi kaplamalar koruyucu bakım amaçlı ve granüler temel üzerine yapılan sathi kaplamalar
olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır.

2.2.1. Tek Kat Sathi Kaplama

Sathi kaplama yolun kabul edilen servis ömrü boyunca tek yönde standart dingil sayısının
2.000.000 az olan yollarda uygulanmasıdır. Servis ömrü boyunca yoldan geçen toplam standart
dingil yükü tekerrür sayısı 500.000’den büyük olan yollarda sathi kaplamalar çift kat
yapılmaktadır [10].
Şekil 2’de tek kat sathi kaplama tabakası verilmiştir.
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Şekil 2. Tek kat sathi kaplama kesiti [11]

2.2.2. Çift Kat Sathi Kaplama

Çift kat sathi kaplama tabakası iki ya da daha fazla bitümlü sathi kaplamanın üst üste yapılması
ile meydana gelir. Tek katlı sathi kaplamaya göre daha dayanıklı ve suya karşı geçirimsizliği
daha iyidir. Gürültü düzeyi daha azdır. Şekil 3‘de çift kat sathi kaplama tabakası verilmiştir.

Şekil 3. Çift kat sathi kaplama kesiti [11]

2.3 Sathi Kaplamada Kullanılan Malzeme Özellikleri

Sathi kaplamalarda kullanılan malzemeler bitüm ve agregadır. Sathi kaplamalarda kullanılan
agregaların standartları Karayolları TEKNİK Şartnamesinde belirlenmiştir. Bu standartlara göre
agrega dayanımları Los angeles aşınma deneyleri sonucunda % 30’dan yüksek aşınma
değerinde olmaması gerekir. Agregalar için Cilalanma değeri minimum % 50 olması istenir.
Bitüm yapışma deneyi olan vialit yapışma deneyi sonucunda agregaların bitüm ile bağlanması
olan adezyonun maksimum % 12’den az olması gerekir. Agrega kübik danelerden oluşan ve
yassılık indeksi limitlerine uyması gerekir [10].

2.3.1. Agrega Özellikleri

Agrega kırılmış çakıl veya kırma taş olacak. Agregalar pürüzlü, sağlam, dayanıklı ve temiz
olacak. Agregalarda yumuşak, dayanıksız parçalar, organik maddeler ve kil topakları
bulunmayacaktır.
Agrega gradasyonu Tablo 2’de belirtilen gradasyonlara uygun olacaktır.

Elek
1ˮ
3/4ˮ
1/2ˮ
3/8ˮ
1/4ˮ
No.4
No.10

Tablo 2. Sathi kaplama gradasyonları [10]
Elekler
% Geçen
Elek Çapı (mm)
A - Tipi
B - Tipi
C - Tipi
25
100
100
19
0 - 20
90 - 100
100
12,5
0 - 10
0 - 20
90 - 100
9,5
0 - 10
0 - 20
6,3
4,75
0–2
0-2
0-2
2,0

D - Tipi

100
90 - 100
0 - 20
0-2

E - Tipi

100
90 - 100
60 - 85
0-2

Proje süresince şerit üzerinden geçen toplam standart dingil yükü tekerrür sayısı 500.000’den
büyük yollarda çift kat sathi kaplama yapılması uygundur.
Düzgün yüzeyli granüler temel, plent-miks temel, çimento bağlayıcı granüler temel veya
benzeri temeller üzerine yapılacak tek katlı sathi kaplamalarda A-tipi veya B-tipi agrega
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kullanılacaktır. Çift kat sathi kaplama yapıldığında A-tipi gradasyonlu agreganın üzerine B-tipi
gradasyonlu agrega kullanılmalıdır.
Tip - C,D,E gradasyonlarındaki sathi kaplamalar bitümlü yüzey tabakaların ömrünü artırmak,
hava ve suya karşı korumak, cilalanmamış yüzeyler elde etmek amacı ile agreganın birbiri peşi
sıra uygulanması ile inşa edilen bir yüzey tabakasıdır.
Karayolları genel müdürlüğü (KGM) teknik şartnamesine göre agregalar taş ocağından üretilen
kırmataştan hazırlanmış ise kırılmışlık şartı aranmaz.
Agrega üretimi sırasında 200 m3 de bir elek analizi yapılmalıdır. Sathi kaplama yapımında
kullanılacak agrega temiz, kuru ve yıkanmış olacaktır. Agrega içinde toz ve organik maddeler
kesinlikle olmamalıdır. Agregalarda olan toz bağlayıcı ile agregaların yapışmasını engelleyerek
agrega kopmalarına neden olmaktadır.
Yol boylarında depo edilecek mıcırlar agreganın temiz bir şekilde muhafaza edilmesi gerekir.
Agregalar Tablo 3’de belirtilen fiziksel ve mekanik özelliklerde olmalıdır.
Tablo 3. Agrega özellikleri [10].
Deney

Şartname
Limiti

Aşınma kaybı (Los Angeles)
maksimum yüzde
Hava Tesirlerine Karşı Dayanıklılık (donma
deneyi, Na2SO4 ile kayıp, maksimum yüzde
Kırılmışlık, ağırlıkça min. Yüzde
-Tip - 1, Tip - 2 için 4,75 mm. Elek üzerinden
en az iki yüzü
-Tip - 3, Tip - 4 için 2.00 mm. Elek üzerinden
en az iki yüzü
Soyulma Mukavementi,
minimum yüzde
Yapışma Deneyi, (Vialit Metodu ile)
düşen mıcır sayısı, maksimum (yüzde)
Yassılık İndeksi
maksimum yüzde
Cilalanma değeri, minimum
Kil topakları ve ufalanabilir
Taneler, maksimum yüzde

30
12

Deney
Standardı
TS 3694
(ASTM C - 131)
TS 3655
(ASTM C - 88)

80

…….

80

…….

50

EK - A

12

EK - B

25

BS 812

50

TS EN 1097 8

0,5

ASTM C - 142

2.3.2. Bitümlü Malzemeler ve Özellikleri
2.3.1. Astar Olarak Kullanılacak Bitümlü Malzemeler

Sathi kaplama uygulamalarında astar tabakası temel yüzeyine düşük vizkoliteli katbek bitüm
veya bitüm emisyonu şeklinde uygulanır.
Tablo 4’de Granüler temel üzerine yapılacak sathi kaplamalarda astar bağlayıcı olarak
kullanılabilecek malzemeler verilmiştir.
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Tablo 4. Granüler temel üzerine yapılacak sathi kaplamalarda astar bağlayıcı olarak kullanılabilecek
malzemeler [10].
Astar Malzemesi

Tipi

Standardı

Fm 2 B2, Fm 2 B 3

Katbek Bitümleri

TS EN 15322

C50B9-4,C50B9-5, C55B9-4
C55B9-5, C60B9-4, C60B9-5

Katyonik Bitüm Emisyonları

TS EN13808

2.3.2. Kaplama İçin Kullanılacak Bitümlü Malzemeler

Sathi kaplama yapımında Türk standartları enstitüsünün TS EN 12591 ve TS EN 13808
şartnamelerine göre bitümlü malzemeler temini yapılıp sathi kaplama uygulamasında
kullanılması gerekir.
Tablo 5’de sathi kaplamalarda kullanılacak bitümlü bağlayıcı tipleri verilmiştir.
Tablo 5. Sathi kaplamalarda kullanılacak bitümlü bağlayıcı tipleri [10].
Bitümlü Bağlayıcı Malzemesi
Tipi
Standardı
B 70/100, B 100/150, B160/220

Penetrasyon Sınıfı Bitümler

TS EN 12591

C60B2-3, C60B2-4, C60B2-5
C65B2-3, C65B2-4, C65B2-5

Katyonik Bitüm Emilsiyonu

TS EN 13808
Tablo 400

C60BP2-3, C60BP2-4
C65BP2-3, C65BP2-4

Katyonik Bitüm Emisyonu
Bitüm Emilsiyonu

TS EN 13808

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu çalışmada literatürde sathi kaplamalar üzerine yapılan çalışmalar incelenmiş sathi
kaplamaların yapımı ve uygulamaları konusunda önemli bilgiler verilmiştir. Agregalar üzerinde
elek analizi deneyleri yapılmış olup sathi kaplamalara uygun gradasyonda olduğu tespit
edilmiştir. Yapılan literatür çalışmaları doğrultusunda agrega ile bitümlü bağlayıcılar arasındaki
yapışmanın derecesi; bağlayıcıların tipine, iklim şartlarına, agrega cinsine soyulmayı önleyici
katkı maddesinin miktarı ve kullanımına, agregaların kullanılmadan önce sıcaklıklarının
değişimine bağlı olarak adezyonu değiştirdiği tespit edilmiştir. Agregalar üzerinde yapılan
literatür çalışmalarında Vialit yapışma deneyinin katkı konulmadan kalker ile bazalt agregasının
benzer yapışma performansı gösterdiği, katkı konulunca kalker agregasının bazalt agregalarına
oranla daha fazla yapışma özelliği gösterdiği sonuçlarına varılmıştır. Agregaların ısıtılmasının,
kullanılan bağlayıcıya, sıcaklığa ve agrega cinsine göre, yapışma davranışını olumlu etkilediği
gözlenmektedir. Literatürde Nicholson soyulma deneylerinin kireçtaşı agregalarında şartname
değerlerinin üzerinde soyulma sergiledikleri, dere ve bazalt agregaların şartname değerlerini
karşıladıkları anlaşılmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda agrega ısıtılmalarının ve atık
malzemelerin uzun dönem adezyon davranışlarını nasıl etkileyebileceği laboratuvar
ortamındaki farklı deneyler ve sahada yapılacak uygulamalarla detaylı bir şekilde
araştırılacaktır.
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Binalar İçin Deprem Öncesi Güçlendirme veya Yıkım-Yeniden Yapım
Kararlarının Alınması ve Bu Kararı Etkileyen Faktörlerin Araştırılması
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Özet
Bu çalışmada, genel olarak mevcut binaların depreme karşı güçlendirilmesinin gerekli olduğu
düşünülmesine rağmen, yıkım veya yeniden yapım kararını hangi parametrelerin etkilediği ve etki
derecelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ülkemizdeki mevcut yapı stoku düşünüldüğünde, yapım yılları
itibariyle 2007 ve 2019 yıllarında yürürlüğe giren yönetmeliklerde belirtilen performans seviyesini
karşılama oranları da doğal olarak çok düşük düzeydedir. Bu durum birçok binanın deprem öncesi
güçlendirme veya yıkım-yeniden yapım karalarından birini almaya yönlendirmektedir. Uygulamada bahse
konu kararların alınmasında güçlendirme maliyetinin yeniden yapım maliyetine oranlanması gibi basit
fayda/maliyet analizlerinden çıkan sonuçlar, politikacıların kararları ve hatta bireysel çıkarlar dikkate
alınarak verilebilmektedir.
Çalışmada, binaların güçlendirme veya yıkım-yeniden yapım kararı alınırken hangi parametrelerin etkili
olabileceği Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) teknikleri kullanılarak araştırılmıştır. Bu kararın alınmasında,
binanın fiziksel özellikleri ve ekonomik verilerinin yanı sıra kullanıcı beklentileri, taşınmazın konumu ve
sosyo-kültürel faktörlerin de etkili olabileceği belirlendi. Böylece, konut sahipleri/bina yöneticileri
açısından daha doğru ve stratejik kararların alınmasına imkân sağlanacak, ülke ekonomisine katkı
sunulmuş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Güçlendirme, Yıkım-Yeniden Yapım, Çok Kriterli Karar Verme, Stratejik Karar Alma.

Making Pre-Earthquake Retrofit or Demolition-Reconstruction Decisions
for Buildings and Investigating the Factors Affecting This Decision
Abstract
In this study, although it is generally thought that existing buildings should be strengthened
against earthquake, it is aimed to determine which parameters affect the demolition or
reconstruction decision and their degree of impact. Given the existing building stock in our
country, the levels of providing the level of performance specified in the regulations that came
into force in 2007 and 2019 are also naturally very low. This situation causes many buildings to
take one of the pre-earthquake retrofitting or demolition-reconstruction decisions. In practice,
the results from simple benefit/cost analyses, such as the ratio of the cost of strengthening to
the cost of rebuilding, can be given by taking into account the decisions of politicians and even
individual interests.
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In this study, the parameters that can be effective when deciding on the retrofitting or
demolition-reconstruction of buildings have been examined using Multi Criteria Decision Making
(MCDM) techniques. In this decision, it was determined that the physical characteristics and
economic data of the building, as well as user expectations, the location of the property and
socio-cultural factors may be effective. Thus, it will be ensured that more accurate and strategic
decisions are made in terms of house owners / building managers and contribution will be made
to the national economy..
Keywords: Strengthening, Demolition-Reconstruction, Multi-Criteria Decision Making, Strategic Decision
Making.

1. GİRİŞ
Deprem tehlikesine maruz kalan coğrafi bölgelerde bulunan kamu yöneticileri ve bina sahipleri
depremlerden kaynaklanan potansiyel kayıplarını azaltmak için mevcut yapıları güçlendirme
kararı ile sıklıkla karşı karşıya kalmaktadır. Bununla birlikte, bir topluluğun mevcut bina stokunda
iyileştirme yapabilmek, toplumsal hususların yanı sıra, mühendislik, ekonomik analiz ve zorlu bir
kamu politikası sürdürmeyi de gerektirmektedir.
Ülkemizde son yıllarda yaşanan orta ve büyük şiddetteki depremler sonrasında ne yazık ki büyük
can ve mal kayıpları meydana gelmektedir. Yıkıcı olan depremler sonrası sosyal ve ekonomik
alandaki gerilemenin yanı sıra bireyler üzerinde de atlatılması güç psikolojik sorunlar meydana
gelmektedir [1]. Türkiye topraklarının % 92’ si deprem kuşaklarında yer almakta olup, özelikle
kentsel nüfus yoğunluğu ve paralelinde yapılaşmanın da buna bağlı olarak en riskli alanlar olan
deprem kuşağında yer aldığı görülmektedir [2, 3, 4].

Şekil 1. Türkiye Deprem Tehlike – Nufus Yoğunluğu Haritası [5, 6].

Yeni yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek özel veya resmi kurumlara ait tüm bina ve bina türü
yapıların deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı, mevcut binaların ise deprem etkisindeki
performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kurallar ve minimum
koşulların belirlendiği mevzuatlar çıkarılmıştır. İlk olarak 1947, 1953, 1961, 1968, 1975 (ABYYHY),
1998 (ABYYHY), 2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar (DBYYHY), ve son olarak da 2019
yılından itibaren yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) dir.
Yönetmelikler değerlendirildiğinde her yönetmeliğin bir önceki yönetmelikten daha kapsamlı
olduğu, taşıyıcı eleman özellikleri (kesit, malzeme, yapı düzensizlik durumu, minimum koşul ve
boyutlar vb.) açısından da önemli değişiklikler içermektedir. Yapılan bilimsel çalışmalar ve alınan
tüm tedbirlere rağmen depremin sebep olduğu etki binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine
sebep olmuştur.
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Ülkemizdeki mevcut yapı stokunun büyük bir kısmının deprem performansının yeterli düzeyde
olmadığı, yeterli mühendislik hizmetinin yanı sıra ve gerekli denetim hizmeti almamış, kaçak,
ruhsatsız yapıların tahmin edilenden çok daha fazla olduğu, yaşanan doğal afetler ve zaman
zaman yapılan yapı envanter çalışmalarından anlaşılmaktadır [7, 8].
Bir binanın/yapının güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılmasına karar verme süreci
mimarlar, inşaat mühendisleri, ekonomistler gibi farklı alanlardaki aktörlerin bilgi birikimleriyle
ilgili birçok öğeyi ilgilendirmektedir. Hâlihazırda var olan binaların yıkılarak yeniden yapılması
özellikle son yıllarda artan kentsel dönüşüm faaliyetleri ile birlikte hız kazanmış ve inşaat
sektöründeki en önemli faaliyetlerden biri haline gelmiştir. Ancak bir binanın yıkılıp yeniden
yapılması kararı, bu konu üzerinde yeterli araştırma yapılarak ve alternatifler değerlendirilerek
verilmelidir. Bu kararın verilebilmesi için ise yıkım ve yeniden yapıma ilişkin özellikle maliyet
açısından pek çok bilgiye ihtiyaç vardır. Uygulamada bu kararın verilebilmesi için T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından tavsiye edilen ve bina güçlendirme maliyetinin, bina yıkım ve
yeniden yapım maliyetleri toplamına bölünmesi şeklinde hesaplanan bina maliyet oranı dikkate
alınmaktadır. Ancak tavsiye edilen %40’lık bu oranın hangi faktörlerden etkilendiği ve neden %40
olduğuna dair resmi bir bilgi mevcut değildir [9, 10].
Zaman geçtikçe binaların ekonomik ve fonksiyonel değerleri fiziksel - çevresel etkilere, insan
kaynaklı müdahalelere ve yasal zorunluluklara vb. bağlı olarak azalabilmektedir [11]. Buna bağlı
olarak, fiziksel olarak yıpranmış, düşük performanslı binalar için iki seçenek ortaya çıkmaktadır.
Bu seçeneklerden ilki binayı yıkmaktır. Diğer seçenek ise yapının gerekli olan taşıyıcı
elemanlarında güçlendirme yapılmak suretiyle kapasitesinin arttırılması seçeneğidir. Ortaya
çıkan bu iki sonucu destekleyecek sürdürülebilir çözümlerin ve olası sonuçlarının ne olduğunun
çok iyi belirlenmesi gerekmektedir.
Uluslararası Standart Organizasyonu (International Organization for Standardization – ISO)
tarafından oluşturulan ISO 15686-5 standardında binaların yaşam dönemi maliyeti, bina veya
eklentilerine ait tasarım, proje, yapım (imalatlar), işletme, bakım-onarım ve tahliye
maliyetlerinin tümünden, tahliye sonrası kalan varlığın hurda değerinin çıkarılmasıyla elde edilen
toplam maliyet olarak tanımlanmıştır. Benzer bir tanımlama, Amerika Test ve Malzeme
Topluluğu (American Society for Testing and Materials International - ASTM) tarafından
yayımlanan ASTM E917-13 standardında aynı görevi yerine getirecek yatırım alternatifleri
arasında seçim yapmak üzere belirlenen bir zaman dilimi için tasarım, satın alma, kiralama,
yapım, montaj, işletme, bakım, yenileme ve elden çıkarma maliyetlerinin toplamı olarak ifade
edilmiştir [12].

2. ÜLKEMİZDE BİNA GÜÇLENDİRME İHTİYACI VE MEVCUT DURUMU
Ülkemizin büyük bir bölümünde bulunan ve deprem etkilerinin kendini gösterdiği fay hatlarının
orta ve şiddetli olabilecek seviyede depremler ürettiği, bunun sonucu olarak telefi edilemez can
ve mal kayıplarına neden olduğu yakın tarihimizin acı tecrübelerindendir [13].
17 Ağustos 1999 depreminde can kaybı sayısı 17.479 kişi, yaralı sayısı 43.953 kişi, depremin
gerçekleştiği tarih itibariyle adı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Kriz
Yönetim Merkezinin verilerine göre ağır hasarlı 66.441 konut ve 10.901 işyeri, orta hasarlı 67.242
konut ve 9.927 işyeri, hafif hasarlı 80.160 konut ve 9.712 işyerinin olduğu tespit edilmiştir.
Yaşanan depren sonucunda ortaya çıkan hasarın o dönemdeki Gayrisafi Milli Hâsıla (GSMH)
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içindeki payı yaklaşık %35 olduğu, ülke ekonomisine yüklediği maliyetin ise 8-13 milyar $
arasında gerçekleştiği tahmin edilmiştir [14]. 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Van-Erciş
ve 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen Van-Edremit merkezli depremlerde ise can kaybı sayısı
644kişi, yaralı sayısı 1966 olarak kaydedilmiştir [15].
Güçlendirme, bir yapının veya yapıya ait taşıyıcı elemanlardan bazılarının, yük taşıma
kapasitesini (taşıma gücünü), rijitliğini, sünekliğini (düktilitesini) ve stabilitesini ya da bunlardan
bazılarının hasar öncesi durumundan veya mevcut durumundan daha iyi düzeye çıkarmak amacı
ile yapılan iyileştirme müdahaleleri olarak tanımlamaktadır [16, 17, 18].
Ülkemizde özellikle 1999 yılında meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra mevcut binaların
sismik güvenliğinin belirlenmesi ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalara başlatılmıştır. 1998
Deprem Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile 2007 yılında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
giren Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik kapsamında Bölüm 7’de
verilen ‘Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi’ başlığı altında belirli kurallar
belirlenmiştir. Bu konudaki yönetmelik çalışmalar son güncel haline 2019 yılında yürürlüğe giren
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018), Bölüm-15 ‘‘Deprem Etkisi Altında Mevcut Bina
Sistemlerinin Değerlendirilmesi ve Güçlendirme Tasarımı İçin Özel Kurallar’’ başlığı altındaki
bilgiler ile ulaşılmıştır [19].
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve
Eylem Planı (UDSEP 2023) öncelikli olarak okullar ve hastaneler olmak üzere, mevcut binaların
deprem risk sınıflandırılması yapılarak, binaların depreme dayanıklı hale getirilmesin
çalışmalarını kapsamaktadır. Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı insanların yoğun olarak
bulunduğu yapı önem katsayısı yüksek olan hastane, okul vb. yapıların mevcut durum
performanslarının belirlenmesi ve yetersizlik durumunda ise güçlendirilmesi için öncelik
verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Böylece depremlerin neden olabileceği fiziksel, ekonomik,
sosyal, çevresel ve politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltarak, depreme dirençli,
güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevrelerinin oluşturulması hedeflenmektedir [20].

3. ÖNERİLEN YÖNTEM
Ülkemizdeki mevcut binaların yapısal olarak güçlendirmesi kararı genellikle ekonomik verilere ve
bu verilerin basit oranlanmasına dayan bir süreç sonunda alınmaktadır. Özellikle kültürel ve
tarihi özellik taşımayan yapıların sınırlı ömürleri düşünülerek, bir yaşam döngüsü ve
sürdürülebilirlik performansının belirlenmesi gerekmektedir [21]. Değerlendirme sonucunda
ulaşılacak olası alternatifler – güçlendirme, yıkım/yeniden yapım, mevcut durumun korunması,
satılması veya trampa yapılması – arasından en uygun kararın alınmasına imkân sağlayacak karar
alma sürecinin oluşturulması hedeflenmektedir. Değerlendirme yapının ekonomik
fayda/maliyet analizi, fiziksel özellikleri, konumu, sosyo-kültürel yapısı, kullanıcı beklentilerini
karşılama düzeyi, yasal mevzuata uygunluk durumu, yapının öngörülen servis ömrü vb. faktörler
ile bu faktörleri etkileyen alt değişkenlerin literatürde sıklıkla kullanılan karar verme yöntemleri
yardımıyla ağırlıklandırılması sonrası analiz edilmesi ilkesine dayandırılmaktadır [22].

•
•

Ekonomik Değerlendirme,
Sosyo- Kültürel Değerlendirme,
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•
•
•
•

Fiziksel Değerlendirme,
Kullanıcı Beklentilerini Karşılama Düzeyi,
Yasal Mevzuata Uygunluk Değerlendirmesi,
Öngörülen Servis Ömrü,

3.1. Fayda – Maliyet Analizi;
Fayda-maliyet analizi (F-M), incelenen bir projenin ekonomik uygunluğuna karar vermek için
kullanılan bir yöntemdir. Genellikle kamu ekonomisinde yatırım projelerinin çeşitli yönünden
değerlendirmek kullanılır. Kamu yatırımlarında israf ve savurganlığı önlemek maksadıyla faydamaliyet analizinin uygulanması büyük önem taşımaktadır. Projelerin ekonomik ve sosyal yönleri
ile birlikte değerlendirilmesinde temel olarak gelecekteki bir faydanın indirgenmiş bugünkü
değerinin hesaplanmasına imkân veren bu yöntemde analiz ölçütlerinin başlıcaları aşağıda
belirtilmiştir [23, 24, 25].
•
•
•
•

Net Bugünkü Değer,
İç Karlılık Oranı,
Fayda/Maliyet Oranı - F/M),
Geri Ödeme Süresi,

Yapı güçlendirmede fayda-maliyet analizi depremden kaynaklı taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan
elemanlardaki hasarlar, acil barınma maliyeti, güçlendirme ve onarım maliyeti, can kaybı ve
yaralanma maliyeti gibi parametreler kullanılarak bir fayda-maliyet analizi oluşturulabilir.
Böylelikle güçlendirme işleminin depremden kaynaklı zararları azaltmaya yönelik olarak
ekonomik ve etkili çözümler sunabileceği, fayda-maliyet analizinin en önemli parametresinin ise
insani kayıplar ve paralelinde de yapıda barınan insan sayısı olduğu gerçeğidir. Deprem gibi yıkıcı
can ve mal kayıplarına sebep olan olaylar da en önemli fayda/maliyet faktörünün FEMA
tarafından yapılan çalışmalarda insan yaşamın değerinin 1-8 milyon $ arasında değişmekte
olduğu, yapısal güçlendirmenin temel amacının yaralanma veya can kaybını önlemek olmasına
rağmen sunulan sismik rehabilitasyonun fayda/maliyet modeli için insan yaşamının değerinin
dahil veya hariç olmak üzere iki ayrı analiz yapılmasına izin vermektedir. Faydalar güçlendirme
yapılmış binalarda meydana gelebilecek deprem hasarlarından kaynaklı tüm kayıpların bugünkü
değerini, maliyetler ise bir binanın güçlendirilmesi için gerekli olan tüm mühendislik ve diğer
maliyetleri içerir [26, 27, 28].
Ülkemizde Maliye bakanlı tarafından hazırlanan 28.04.2004 tarih ve 25446 sayılı resmi gazetede
yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliğinin (sıra no:333) ekinde yer alan listeye göre betonkargir-demir veya çelikten oluşan bir binanın faydalı ömrü 50 yıl olarak belirtilmiştir [29].
3.2. Çok Kriterli Karar Verme
Zamanımızda gerek bireysel, gerekse daha büyük ölçekli kararlar olmak zorunda olan kişiler, bu
kararı birden fazla kriteri dikkate alarak hareket ederler. Çok kriterli karar verme yöntemleri
ölçülebilen (sayısal) veya ölçülemeyen (sayısal olmayan) faktörlerin bir arada
değerlendirilebileceği analitik yöntemlerdendir. Karar verme çeşitli faktörlere ve karar alıcıların
beklentilerine bağlı olarak tüm alternatifler arasından amaç veya amaçlara en uygun ve mümkün
olan bir veya birkaçını seçme sürecidir. Her karar mevcut bilgi, alternatifler, değerler ve
tercihlerin toplanması olarak tanımlanan bir karar ortamında alınmaktadır. Karar vermede zor
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olan nokta alternatiflerin değerlendirilmesinde kullanılan kriterler kümesinin çeşitliliğidir [30, 31,
32]. Son yıllarda yapılan araştırmalar, karmaşık ve belirsiz bir karar ortamında karar verme
zorunluluğu ile karşılaşan karar vericinin, bilgisini ve tecrübesini sistematik bir şekilde
değerlendirerek, en iyi bir çözüme nasıl erişilebileceğine ilişkin yaklaşımlar getirmiştir [33]. Çok
kriterli karar verme yönteminde temel amaç; karar verme sürecinde karmaşık çok sayıda bilginin
organize edilmesi ve alınan kararlardan pişmanlık duyulma potansiyelinin minimize ederek karar
alıcıya yardımcı olmaktır [31].
İnsan ihtiyaçlarının, sınırlı kaynaklara oranla sınırsız olarak gözüktüğü günümüz dünyasında,
sınırlı olan tüm kaynakları doğru ihtiyaçları karşılamak için kullanmak büyük önem taşımaktadır
[34]. Özellikle inşaat sektörü için yapılan harcama ve yatırımların maddi değerlerinin büyüklüğü
düşünüldüğünde, yanlış kararlar alınması sonucunda kişi ve ülke ekonomisi açısından maddi
kayıplar söz konusu olacaktır.

AM
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K

K

AL

AL

Şekil 2. Hedef kriter ve alternatiflerden oluşan hiyerarşi modeli.

Tablo 1. AHP’de Kullanılan İkili Karşılaştırma Skalası [35].

Önem Derecesi
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8
Karşılıklı Değerler

Tanım
Eşit Derecede Önemli

Açıklama
Her iki faktör aynı öneme sahip
Tecrübe ve yargılara göre bir faktör diğerine
Orta Derecede Önemli
göre biraz daha önemlidir
Kuvvetli Derecede
Bir faktör diğerinden kuvvetle daha
Önemli
önemlidir
Çok Kuvvetli Derecede
Bir faktör diğerine göre yüksek derecede
Önemli
kuvvetle tercih edilmektedir
Mutlak Derecede
Faktörlerden biri diğerine göre çok yüksek
Önemli
derecede önemlidir
Ara Değerleri Temsil
İki faktör arasındaki tercihte küçük farklar
Etmektedir
olduğunda kullanılır
İ, j ile karşılaştırılırken bir değer (x) atanmış ise; j, i ile karşılaştırılırken
atanacak değer (1/x) olacaktır

4. SONUÇ
Ülkemizde güçlendirme çalışmalarının ağırlık kazandığı 1999 yılından önce yapılmış, yirmi yaş
üzeri bina stokunun büyüklüğü düşünüldüğünde güçlendirmeye duyulan gereksinim, son yıllarda
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yaşanan yıkıcı depremler sonrasında bina sahipleri ve kamu yöneticileri açısından bir zorunluluk
haline gelmiştir [19]. Yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları önemli kazanımlar sağlamasına
rağmen gerek finansal gerekse diğer sebepler (taşınmaz malikleri arasında anlaşamama, taşınma
ve kira maliyeti, borçlanma, faiz oranı vb.) dolayısıyla istenilen düzeye ulaşamamıştır.
Güçlendirilme veya yıkım-yeniden yapım kararının alınması konusunda yapılan araştırmalar
göstermiştir ki, ekonomik değerlendirmenin yanı sıra binanın konumu, mevcut durumu, fiziki
yapısı, taşıyıcı sistem malzeme özellikleri, kullanım amacı, sosyo-kültürel ve mimari durumu,
kullanıcı beklentileri, binadaki kullanıcı sayısı (faydalanan insan sayısı), binanın öngörülen servis
ömrü, güçlendirme maliyeti, yıkım maliyeti, yeniden yapım maliyeti gibi nicel ve nitel birçok
faktörün etkili parametrelerden olduğu sonucuna varılmıştır. Tüm bu faktörleri kapsayan bir
karar modelinin oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir.
Güçlendirme kararı için önemli parametrelerde olan güçlendirme maliyetinin parasal olarak
değerlendirildiği durumlarda, sadece yapının taşıyıcı elemanlarında yapılan iyileştirme
maliyetlerinin hesaba kaldığı, ancak bu elemanlara yapılacak müdahaleler, yapının fiziki
durumuna göre iç-dış mekânlar ile elektrik ve diğer tesisatlar gibi imalatlarda da onarım işlemi
zorunlu hale getirmektedir. Güçlendirme veya yıkım-yeniden yapım değerlendirmesi yapılacak
binalar için bahse konu zorunlu imalatların belirli oranda güçlendirme maliyeti içerisine dahil
edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
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Abstract
The building materials industry is developing and growing rapidly due to population growth and
urbanization. Cement is one of the most used building materials and need for cement is increasing day
by day. Due to the high energy required for cement production and excessive CO 2 emission during its
manufacturing, there are lots of attempts for the alternative binding materials. Among these
alternatives, geopolymers are inorganic polymers produced by synthesizing alumino-silicate materials in
alkaline medium. Many natural or industrial by-product materials can be used for geopolymer
production. In this study, durability properties of geopolymer mortars produced with trass obtained
from Cumaovası region of Izmir were investigated. The trass obtained in coarse and fine aggregate size
o
was ground, screening from 125 µm sieve, calcined at 550 C for 6 hours and used as alumino-silicate
material. Sodium hydroxide and sodium silicate were used as alkali activator with silicate modulus (Ms)
of 1.6 and 10% Na2O ratio. Chloride-ion permeability; high temperature as well as sulfate and freezethaw resistance of the geopolymer mortars were investigated comparatively with those of a cement
mortar with equivalent compressive strength. High temperature experiments were carried out for 3
o
o
o
o
hours soaking times at 150 C, 300 C, 600 C and 900 C. Freeze-thaw resistance of the mortars was
examined with recording their compressive strength loss after 300 cycles. Sulfate resistance was
determined either in sodium sulfate or magnesium sulfate solution having a 10% concentration for 180
days. It was found that the geopolymer produced with Cumaovası trass was more permeable and less
resistant to freeze- thaw cycles than its cement counterpart. However, the geopolymer was superior to
o
the cement mortar in both sodium and magnesium sulfate attack and upon exposure to 900 C.

Keywords: Geopolymer, Trass, Natural Pozzolan, Calcination, Durability

1. INTRODUCTION
Today, one of the most preferred building materials is concrete [1, 2]. However, during the
production of cement, natural resources are destroyed, a high amount of energy is consumed
and a large amount of greenhouse gas is produced. In order to reduce the damage caused by
cement production, the amount of produced cement should be reduced. The partial
replacement of cement with mineral additives such as fly ash, blast furnace slag, silica fume
and natural pozzolans has been applied for decades [1].
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Geopolymer binders are inorganic polymers formed by the reaction between aluminosilicate
materials and alkaline activator solutions. Alkaline activator provides a high alkaline
environment that will dissolve the reactive silica and alumina of the aluminosilicate material
and enable reactions to occur. Sodium silicate and sodium hydroxide are generally used for
this purpose [3].
Geopolymers have excellent properties such as high compressive strength, low shrinkage,
good resistance to high temperature, acid and fire and have the potential to be an alternative
to portland cement [4]. In addition, geopolymers are much more environmentally friendly
materials compared to the portland cement. For instance, in fly ash geopolymers, the
reduction in the carbon dioxide emission resulting from cement production was reported to be
up to 80% [4, 5].
There have been many studies investigating the use of industrial waste materials such as fly
ash and blast furnace slag and natural materials such as calcined kaolinite in the production of
geopolymer materials [6]. Natural pozzolans have a high potential to be used in geopolymer
synthesis due to being rich in silica and alumina as well as their relative low mining and
transportation costs. Moreover, natural pozzolans are found in abundance in places where
volcanic activities has been taking place [7]. However, studies on geopolymers produced using
natural pozzolans are limited. In addition, there is a lack of literature about the durability of
these materials [8].
The properties of geopolymers are dependent on different factors such as the chemical
composition, amount of soluble silicon and aluminum, content of glassy phase, particle size
distribution [9], chemical and mineralogical origin [10] of the base material. In addition,
material sources, water content, setting time [11], alkali activator dosage, curing conditions
[10], and the type of alkaline solution are among the influencing factors [6].
In cases where the alumina content of the aluminosilicate is lower than its silica content or the
degree of crystallization of the aluminosilicate material is high, some processes such as using
suitable additives or thermal treatment may be required to increase the reactivity of the base
material [12].
In this study, it is aimed to investigate the durability properties of geopolymers produced with
a calcined natural pozzolan. For these purposes, durability properties of geopolymer mortars
produced with trass obtained from Cumaovası region of İzmir were investigated. The trass
obtained as coarse and fine size fractions, was ground, sieved through 125 µm sieve and
calcined at 550oC for 6 hours. Sodium hydroxide and sodium silicate were used as alkali
activator with 1.6 Ms and 10% Na2O ratio. Chloride-ion permeability; high temperature as well
as sulfate and freeze-thaw resistance of the geopolymer mortars were investigated
comparatively with those of a cement mortar with similar compressive strength.
It was found that the geopolymer produced with Cumaovası trass was more permeable and
less resistant to freeze- thaw cycles than its cement counterpart. However, the geopolymer
was superior to the cement mortar in both sodium and magnesium sulfate attack and upon
exposure to 900oC.

2. MATERIALS AND METHOD

2.1. Materials

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey
İnşaat Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Civil Engineering Full Paper Proceedings

A.46

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

Durability Aspects of Geopolymers Produced with Calcined Cumaovası Trass

_______

The Cumaovası trass used in this study is shown in Figure 1. The trass was used after grinding
in a laboratory type grinder, screened through 125 µm sieve and calcined at 550oC for 6 hours.
The chemical composition, some physical properties of trass and its particle size distribution
are presented in Table 1 and Figure 2, respectively.
Table 1. Chemical composition and some physical properties of trass

Compound
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Na2O
K2O
SO3
LOI

(%)
68.15
13.1
2.07
1.98
0.74
1.84
4.11
0.08
6.42

Property
Specific gravity
Blaine specific surface
(after grinding)

2.42
4620 cm2/g

Sodium hydroxide pellets with 97% purity and sodium silicate solution with 3.3 silicate
modulus (mass ratio of SiO2/Na2O) were used to produce the alkali activators. Sodium silicate
consisted of 8% Na2O, 27% SiO2 and 65% H2O. An alkaline solution was obtained with 1.6 Ms
(SiO2/Na2O ratio by weight) ratio and 10% Na2O (by weight of trass) by mixing sodium
hydroxide and sodium silicate solution. Standard CEN sand was used as aggregate and tap
water was used to provide the required workability.

% passing (by volume)

100
80
60
40
20

0
1

Figure 1. Trass as received

10
Size (μm)

100

Figure 2. Particle size distribution of calcined trass

A CEM I 42.5R cement was used in cement mortars for the comparative study. The chemical
composition and some physical properties of cement are shown in Table 2.
Table 2. Chemical composition and some physical properties of cement

Compound
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Na2O
K2O
SO3
LOI

(%)
18.39
4.20
3.24
64.53
1.32
0.55
0.76
3.46
1.42

Property
Specific gravity
Specific surface area
Ret. on 0.090 mm sieve
Ret. on 0.045 mm sieve

3.10
3210 cm2/g
0.5%
7.8%
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2.2. Method
Sodium hydroxide was mixed with sodium silicate so that to attain an Ms ratio of 1.6. The alkali
solution mixture was allowed to cool for 24 hours before using in the mixtures. 450 g trass,
1350 g sand, 10 g water and 297.5 g alkali solution (Na2O: 10%) were mixed for 90 seconds in
the mixer. After scraping off the mortar adhered to the mixer, the mixture was mixed for
another 90 seconds. Then the mortar mixtures were placed in 50 mm cubic, 25x25x285 mm
prismatic or cylindrical molds with 100 mm diameter and 50 mm height in two layers. Each
layer was first tamped 25 times and then dropped 25 times on the jolting table. The specimens
were cured at 90oC for 4 days in an oven. The specimens were removed from the molds after
curing and stored at room temperature up to the testing time.450 g cement, 1350 g sand and
270 g water was used in cement mortar. The mixture was placed in molds in two layers and
dropped 25 times similarly. The specimens were demolded after one day of casting and cured
in the standard manner for 28 days.
To determine the high temperature resistance of the mortars, the samples were exposed to
temperatures of 150, 300, 600 and 900oC. The heating rate of the furnace was 20oC/min. The
specimens were kept at target temperature for 3 hours. The specimens were allowed to be
cooled in the furnace to the ambient temperature before compressive strength testing.
The freeze-thaw test was applied according to ASTM C666/C666M-15 Standard [13] on 50 mm
cubic specimens. Freeze-thaw resistance of the cement and geopolymer mortars were
examined with recording their compressive strengths after 300 cycles. Rapid chloride-ion
permeability test was applied according to ASTM C1202-12 Standard [14]. Sulfate resistance
was determined by treating the specimens in either 10% sodium sulfate or 10% magnesium
sulfate solution for 180 days with measuring the expansions on 25x25x285 mm specimens.
3. RESULTS AND DISCUSSION
Rapid chloride-ion permeability test results are shown in Figure 3. According to the test results,
both materials have high permeability. However, the permeability of geopolymer mortar is
higher than that of cement mortar. The fact may be arisen from lower workability (less
compactibility) of the geopolymer mortar than that of cement mortar.

Coulombs

10000

8979

7500

6094

5000
2500
0
Geopolymer

Cement

Figure 3. Rapid chloride permeability test results of mortars

The compressive strength test results of reference mortars (without exposure to high
temperatures) and those exposed to 150, 300, 600, 900oC are given in Figure 4. 150oC
temperature did not affect the cement mortar as expected, while reduced the strength of
geopolymer mortar slightly. Net strength losses were observed in both geopolymer and
cement mortar at temperatures above 150oC. After 600oC, the strength of the cement mortar
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decreased very rapidly to 3 MPa at 900oC. It is known that this is due to the destruction of the
C-S-H structure at this temperature. The specimens exposed to 300, 600 and 900oC are shown
in Figure 5-8.

Compressive Strength
(MPa)

50
40

40,5 42,1

Geopolymer

41,6

Cement

37,2

36,5
27,3

30

18,6

20

22,5
10,7

10

3,0

0
Ref

150

300

600

900

Temperature (oC)
Figure 4. Compressive strength of geopolymer and cement mortars exposed to high temperature

o

Figure 5. Specimens exposed to 300 C

o

Figure 6. Specimens exposed to 600 C

Visual damage was not observed in neither geopolymer nor cement mortar at 300 and 600 oC.
However, as seen in Figures 10 and 11, serious changes occurred in samples of both types after
the temperature increased to 900oC. While very serious cracks occurred in cement mortars, no
cracks were observed in geopolymer mortars. However, geopolymer mortars showed bulk
expansion accompanied by the change in color from red to beige. It should be noted that two
parallel surfaces of the specimens were rubbed to obtain flat faces before testing in
compression.

o

o

Figure 7. Cement specimens exposed to 900 C Figure 8. Geopolymer specimens exposed to 900 C

Compressive strength test results of the mortars before and after freeze-thaw cycles are
presented in Figure 9. The strength loss in geopolymer mortar was found to be greater than
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that of the cement mortar after 300 F-T cycles. Upon exposure to freeze-thaw, the
compressive strength loss in cement and geopolymer mortars was found to be 25.4 and 65.2%,
respectively.

Compressive Strength
(MPa)

There are some reports that geopolymer and alkali activated materials are affected by water,
and there is a possibility that this decrease in strength was due to the low water resistance of
the geopolymer rather than its low freeze-thaw resistance. The fact requires further research.
50

42,1

40,5

Geopolymer

Cement

40

31,4

30
20

14,1

10
0
0

Freeze-thaw cycles

300

Figure 9. Freeze-thaw resistance test results

The expansion values of the samples in 10% sodium sulfate and magnesium sulfate solutions
are shown in Figures 10 and 11. Besides, the photographs of the washed samples after the
completion of the experiments are shown in Figures 12 and 13. In both solutions, geopolymer
mortars showed less expansion than cement mortars. While the cement mortars in sodium
sulfate were broken after 5th month, magnesium sulfate resulted in slight damages on the
specimens edges. However, no visual sign of damage was observed in the geopolymer mortars.
The expansion of geopolymer mixtures may be arisen from the sulfate ions or water of the
solution. This fact also requires further research.
0,5
Expansion (%)

Expansion (%)

0,3
0,2
0,1
0

Sodium Sulfate
Magnesium Sulfate

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Time (weeks)
Figure 10.Geopolymer mortar exposed to sulfate sol.

0,4
0,3
0,2

0,1
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Time (weeks)

Figure 11.Cement mortar exposed to sulfate sol.

When the expansion values of cement mortars were examined, it was seen that the expansion
curves in sodium and magnesium sulfate solutions were parallel until the 16th week, while the
expansion values in the solution containing magnesium were slightly higher. However, after
this week, the expansion values in the sodium solution increased rapidly. The sample was
broken after the measurement at 20 weeks as seen in Figure 12. While the negative effect of
magnesium sulfate solution on cement mortars was expected to be higher than sodium
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sulfate, the opposite was the case in this study. This may be arisen from the banana-shape of
the samples exposed to magnesium sulfate after around 16 weeks.

Figure 12. Cement mortars exposed to sodium or magnesium sulfate solutions (a&c: sodium sulfate,
b&d: magnesium sulfate)

Figure 13. Geopolymer mortars exposed to sodium or magnesium sulfate solutions (a&c: sodium sulfate,
b&d: magnesium sulfate)

4. CONCLUSION
For the same strength, the workability of geopolymer mortar was considerably lower than that
of cement mortar. The higher chlorine-ion permeability of geopolymer mortar seems to be, to
some extent, arisen from its low compactibility.
While the cement mortar lost almost completely its strength at temperatures exceeding 600oC,
the geopolymer still showed considerable strength. However, at 900oC the geopolymer lost its
volumetric stability and expanded considerably.
Cement mortar was more resistant to freeze-thaw cycles than trass geopolymer mortar.
The geopolymer showed excellent resistance to both sodium and magnesium sulfate solutions.
On the other hand, cement mortar broke in the sodium sulfate and gained banana shape in the
magnesium sulfate solution after around 16 weeks.
The strength loss of the geopolymer mortar exposed to freeze-thaw or expansion of these
mortars in sulfate solutions may be arisen from the hazardous effect of water on geopolymers.
The fact requires further research.
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Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Kolemanit Katkısının Taze ve Reolojik
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Özet
Beton günümüzde kullanılan en yaygın yapı malzemesidir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak geleneksel
betonların proje ihtiyaçlarını karşılamadığı durumlar ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak geleneksel
beton tasarımında bazı modifikasyonların yapılmasıyla özel beton türleri ortaya çıkmıştır. Bu özel beton
türlerinden biri de kendiliğinden yerleşen betonlardır (KYB). KYB, kendi ağırlığı ile sık donatılı, dar ve
derin kesitlere yerleşebilen, iç ve dış vibrasyon gerektirmeksizin kendiliğinden sıkışabilen, bu özellikleri
sağlarken segregasyon ve terleme gibi problemler göstermeyen, homojenliğini koruyabilen, yüksek
performanslı özel bir beton türüdür. KYB, arzu edilen kendiliğinden yerleşebilirliğin elde edilebilmesi ve
ayrışma direncinin sağlanabilmesi için geleneksel betondan farklı olarak yüksek miktarda ince malzeme
içermektedir. Bu ince malzeme ihtiyacı çimento dozajının artırılması veya çeşitli mineral katkılar ile
sağlanabilmektedir. Türkiye, bor madeni rezervi ve üretim kapasitesi bakımından dünya da ilk sıradadır.
2020 Eti maden verilerine göre, %73,4 dünya bor rezervine ve %56 üretim kapasitesine sahip Türkiye bu
sektörde söz sahibi konumdadır. Bor, doğada tek başına bulunmayan ve başka elementler ile bileşikler
halinde bulunur. 230’dan fazla bor içeren bileşik tespit edilmiştir. Kolemanit (Ca2B6O11.5H2O), bu bor
mineralleri arasında en yaygın kullanıma sahip olanıdır. Son yıllarda bor mineralleri içeren malzemelerin
beton ve çimento teknolojisi alanında kullanımı üzerine sıklıkla araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan bu
çalışmada, KYB tasarımında çimento yerine Balıkesir-Bigadiç’ten temin edilen 45µ’luk %0,5 - 1,0 - 1,5 ve
2,0 oranlarında kolemanit kullanılmıştır. Üretilen taze KYB karışımlarına, çökme – yayılma, T500 süresi, V
hunisi, taze birim ağırlık ve elek segregasyonu testleri uygulanmıştır. Aynı zamanda, reolojik
parametrelerin (Bingham parametreleri olan plastik viskozite ve kayma gerilmesi) ölçülebilmesi için
reometre testleri gerçekleştirilmiştir. Hem geleneksel KYB testlerinden hem de reolojik testlerden elde
edilen sonuçlar, kolemanit katkısının kullanılması ile KYB’nin akış özelliklerinin geliştiğini göstermiştir.
Ancak %2,0 oranında kolemanitin kullanıldığı KYB serisinde segregasyon gözlemlenmiş ve KYB için uygun
kolemanit oranının %1,0 ve %1,5’e ait serilerin olduğu deneysel veriler ve gözlemler ile tespit edilmiştir.
Üretilen bütün seriler, referans betona kıyasla içerdikleri borik oksit (B2O3) oranının artması sonucu
betonun priz süresinin uzadığını da göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Kendiliğinden yerleşen beton, kolemanit, reoloji, priz süresi

Investigating the Effects of Colemanite on Freshand Rheological
Properties of Self Compacting Concretes
Abstract
Concrete is the most common building material used today. Depending on the technological
developments, various situations arise where conventional concrete do not get along with the project
needs. Accordingly, special types of concrete have emerged with some modifications in the traditional
concrete design. One of these special types of concrete is self-compacting concrete (SCC). SCC is a
special type of high performance concrete that can be compact under its own weight without requiring
internal and external vibrationunder in the projects which include narrow and deep sections and dense
rebars, while providing these properties, it does not show problems such as segregation and bleeding,
and canmaintain its homogeneity. Unlike traditional concrete, SCC contains a large amount of fine
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material in order to achieve the desired self-compacting and segregation resistance. This fine material
requirement can be got along with by increasing the cement dosage or with various mineral additives.
Turkey is ranked first in the worldwide in terms of boron reserves and production capacity. According to
2020 data from Eti Mine Works, 73.4% of the world's boron reserves and production capacity with 59%
position Turkey has a say in this sector. Boron does not exist alone in nature and exists in compounds
with other elements. More than 230 boron containing compounds have been detected. Colemanite
(Ca2B6O11.5H2O) is the most widely used of these boron minerals. In recent years, research has been
conducted on the use of materials containing boron minerals in the field of concrete and cement
technology. In this study, 45µ of 0.5 - 1.0 - 1.5 and 2.0% colemanite obtained from Balıkesir-Bigadic was
used instead of cement in the design of SCC. Slump-flow, T500 time, V-funnel , fresh unit weight and sieve
segregation tests were performedto the freshly produced SCC series. At the same time, rheometry tests
were carried out to measure the rheological parameters (plastic viscosity and yield stress, which are
Bingham parameters). The results obtained from both traditional SCC tests and rheological tests have
shown that the flow properties of SCC have improved with the use of colemanite additive. However,
segregation was observed in the SCC series in which 2.0% colemanite was used, and it was determined
by experimental data and observations that there are 1.0% and 1.5% of the series that are suitable for
SCC. All series produced also showed that the setting time of concrete increased as a result of the
increase in the boric oxide (B2O3) ratio they contain compared to the reference concrete.
Keywords: Self-compacting concrete, colemanite, rheology, setting time

1. GİRİŞ
Kendiliğinden Yerleşen Beton (KYB), kendi ağırlığı ile sık donatılı, dar ve derin kesitlere
yerleşebilen, iç veya dış vibrasyon gerektirmeksizin kendiliğinden sıkışabilen, bu özelliklerini
sağlarken segregasyon ve terleme gibi problemler göstermeyen, kohezyonunu koruyabilen, çok
akıcı kıvamlı yüksek performanslı özel bir beton türüdür. Öte yandan işçi ne kadar tecrübeli
ve/veya eğitimli olursa olsun taze betona yüzde yüz homojen sıkıştırma enerjisi verilebilmesi
pratikte mümkün değildir. Bu problemi çözmek amacıyla sıkıştırma enerjisine ihtiyaç olmadan
kendi ağırlığı ile sıkışarak yerleşebilecek özel bir tip olan KYB tasarlanmıştır [1]. Geleneksel
betonlarda, vibrasyon uygulanmayan ve/veya yeterli uygulanmayan betonların basınç
dayanımlarında, vibrasyon uygulananlara kıyasla %30’lara varan düşüşler görülmektedir. Ayrıca
sağlıklı vibrasyon yapılmamış beton elemanlarda yüzey bozuklukları görülebilmekte ve özellikle
güçlendirme projelerinde tüm bu etkenlere dar beton kesitleri ve sık donatı eklenince,
vibrasyon uygulaması daha da zor olmakta ve bazen de olanaksız hale gelebilmektedir. Oysa
KYB’de, kendi kendine sıkışma yeteneği sayesinde vibrasyon gerektirmediği ve tüm olumsuz
etkenleri elimine edip, işçilikten ve zamandan tasarruf sağladığı bilinmektedir. Ayrıca gürültü
probleminin ortadan kalkması, şehir merkezlerinde ve özellikle gece beton dökümlerinde
üstünlük sağlamaktadır [2]. Bir yapıda döşeme ve düşey elemanların üretiminin geleneksel
betonla üretime göre KYB kullanılması durumunda 1/5 oranında daha kısa sürede
gerçekleşebileceği belirtilmiş ve böylece zamandan tasarruf sağlanabilmektedir [3].
KYB’de, yüksek akıcılık, üstün süperakışkanlaştırıcılar yardımı ile sağlanırken betonun ayrışma
direnci, ince malzeme miktarını yüksek tutmakla ve/veya viskozite artırıcı maddeler kullanarak
gerçekleşmektedir. Betonun kolayca şekil değiştirebilmesi için kayma eşiğinin küçük olması
gerekir. Bu özelliğin su miktarını artırarak sağlanması durumunda betonun kararlılığı
bozulmakta, segregasyon ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ayrışmanın göstergesi olan viskozite
özelliği çok küçülmemelidir. Ayrıca geleneksel betonda kullanılan ince ve iri agregalar KYB’de
de kullanılabilir, ancak maksimum agrega boyutu geleneksel betondakinden daha küçüktür ve
20 mm’nin altında seçilmelidir. Ayrıca geleneksel betondan farklı olarak kum oranı artmış, buna
karşılık iri agrega miktarı azaltılmalıdır [4]. Bir betonun KYB olarak kabul edilebilmesi için,
ayrışma direnci, doldurma yeteneği ve geçme yeteneğine sahip olması istenir[5].
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Uçucu külün özelliklerini; santral tipi, işletim biçimi, yakılan kömürün cinsi, yanma biçimi gibi
çeşitli faktörler etkilemekle birlikte genel olarak elektrik enerjisi üreten termik santrallerde
kullanılan taşkömürünün %10-15'ini, linyit kömürünün ise %20-50'si kül olarak ortaya
çıkmaktadır. Yanma sonucu ortaya çıkan külün %75-85’i baca gazları ile kazandan çıkar ve bu
atıklar “uçucu kül (UK)” olarak tanımlanır [6].
Doğada hiçbir zaman serbest halde bulunmayan bor elementi, sodyum, kalsiyum ve
magnezyum oksitlerine bağlı ve kristal suyu içeren mineraller halinde bulunur. Doğada 230
civarında değişik jeolojik ortamlarda bor içeriğine sahip mineraller bulunur. Bu minerallere bor
madenleri veya bor tuzları adı verilir [7]. Bilinen ve ticari önem taşıyan minerallerden tinkal
(Na2B4O7.10H2O), üleksit (NaCaB5O9.8H2O) ve kolemanit (Ca2B6O11.5H2O), Türkiye'de çıkarılıp
zenginleştirilen veya rafine edilen bor tuzlarından bazılarıdır [8]. Bor yataklarının çökelme
ortamı, volkanizma, sıcak su etkinliği, kapalı havzalar ve kurak iklimler ile yakından ilişkilidir.
Küresel ölçekte kıtasal ortamlarda dört ana metalojenik bor bölgesi bulunur. ABD’nin
Kaliforniya Eyaletinin güneyinde yer alan “Mojave Çölü”, Güney Amerika’da yer alan “And
Kemeri”, Türkiye’nin de yer aldığı “Güney-Orta Asya Orojenik Kemeri” ve Doğu Rusya’dır.
Türkiye, Dünya bor rezervlerinin %73,4’üne sahip olup Dünya bor üretiminde ise %56 pay ile ilk
sırada yer almaktadır. Dünya ticari olarak tüketilen borun %90’ı, tinkal, üleksit, kolemanit ve
kernit mineralleridir [7].Türkiye bor yatakları, Eskişehir-Kırka, Kütahya-Emet, Balıkesir-Bigadiç
ve Bursa-Kestelek işletmelerinde gerçekleştirilmektedir. Bu tesislerde konsantre bor üretimi,
yıkama işlemi sonunda dağıtma ve sınıflandırma sonucunda killi malzemenin uzaklaştırması
esasına dayanmaktadır [9]. Öngörüler, Türkiye'deki bor rezervlerinin Dünya bor talebini 400 yıl
karşılayabileceğini ve ABD ve Rusya'daki rezervlerin ise ancak 70 yıl kadar yetebileceği tahmin
edilmektedir [10]. Bu rezervler dikkate alındığında, Dünya bor tüketimi açısından Türkiye'nin
günümüzde ve gelecekte ne kadar önemli bir konumda olacağı ortaya çıkmaktadır.
Bor ürünleri inşaat sektöründe de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çeşitli inşaat
malzemelerinde bor katkısı ve bor atıkları; alev geciktirici, ısı ve ses izolasyonu, çimento
mukavemeti artırıcı gibi özellikler sağlar. Borik asit (B[OH] 3), boraks gibi bor bileşikleri
çimentonun hidratasyon süresini uzatmaktadır. Bu nedenle karboksilik asit, lignin, şeker ve bazı
fosfat bileşikleri gibi bor bileşikleri de güçlü bir priz geciktirici olarak betonda kullanılır. Boratlar
özellikle petrol kuyularının çimentolanmasında hem klasik bir geciktirici hem de yüksek
sıcaklıkta viskoziteye yardımcı bir katkı olarak yıllardır kullanılmaktadır [11]. Bunun haricinde,
nükleer enerji santrallerinin radyoaktif atıkları yüksek konsantrasyonlu bor çözeltileri ile
karıştırılarak yeraltında depolanmak üzere çimento ile sertleştirilmektedir. Bununla birlikte
B2O3konsantrasyonu arttıkça, çimento hidratasyonun yavaşladığı ve hatta durduğu, buna bağlı
olarak priz süresinin de uzadığı bilinen ve yoğun şekilde araştırılan bir olgudur [12].
Bu çalışma kapsamında referans betonunun yanında dört farklı deney serisi, çimentonun
ikamesi olacak şekilde %0,5-1,0-1,5 ve 2,0 oranında kolemanit ile değiştirilerek üretilmiştir.
Karışımlarda su/çimento oranı sabit tutulmuş ve UK oranı değiştirilmeden deney serileri
üretilmiştir.Üretilen taze KYB karışımlarına, çökme – yayılma, T500süresi, V hunisi, taze birim
ağırlık, elek segregasyonuve priz süre tayini için vicat testleri uygulanmıştır. Aynı zamanda,
reolojik parametrelerin (Bingham parametreleri olan plastik viskozite ve kayma gerilmesi)
ölçülebilmesi için reometre testleri gerçekleştirilmiştir.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. MATERYAL
Beton numunelerinin hazırlanmasında bağlayıcı malzeme olarak TS EN 197-1’e uygun CEM I
42,5 R Portland çimentosu kullanılmıştır. Çimentonun fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1.Çimentonun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Kimyasal Analizler
SiO2
21,09
Al2O3
5,41
Fe2O3
3,77
CaO
60,45
MgO
2,64
SO3
3,45
Kızdırma Kaybı
2,49
Na2O
0,42
K2O
0,86
Mn2O3
0,218
CI
0,032

Elekten Geçen (%)

Agregaların fiziksel
görülmektedir.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

özellikleri

Fiziksel Özellikler
Özgül Ağırlık
Özgül Yüzey (cm²/g)
Su Oranı (s/ç) (%)
Priz Başlangıç (dk)
Priz Sonu (dk)
Hacim Genleşme (mm)
45 µm Elek (%)
90 µm Elek (%)
2 Günlük Basınç Dayanımı (MPa)
7 Günlük Basınç Dayanımı (Mpa)
28 Günlük Basınç Dayanımı (Mpa)

Tablo-2’de

verilmiştir.

Granülometri

eğrisi

0

0,25

0,5

1

2

4

8

16

R

0

15,09

23,45

39,01

48,17

65,9

85,23

100

A

0

3

8

12

21

36

60

100

C

0

18

34

49

62

74

88

100

B

0

8

20

32

42

56

76

100

3,12
3947
29,4
280
340
0
3
0,1
31,5
44,9
54,2

Şekil-1’de

Şekil 1.Granülometri Eğrisi

Tablo 2. Agregaların Fiziksel Özellikleri

Fiziksel özellik

Agrega gurubu

Tane Yoğunluğu
(g/cm3)

0-4 Dere Kumu
0-4 Kırma Kum
4-11,2 İri Agrega
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0-4 Dere Kumu
0-4 Kırma Kum
4-11,2 İri Agrega

Su Emme Oranı
(%)

3,74
5,91
0,92

Karışımda çimentonun ikamesi olarak kullanılan 45 µ boyutundaki kolemanit Balıkesir-Bigadiç
Eti maden Bor işletme Ltd.Şti.’den temin edilmiştir. Tane yoğunluğu 2,48 g/cm3 olan
kolemanite ait kimyasal analiz Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Kolemanit Kimyasal Analizi

Boyutu (µ)
B2O3 (%)
Nem (%)
Na2O
MgO
Al2O3

45
40,26
0,3
0,21
2,74
0,16

SiO2
SO3
CaO
Fe2O3
As2O3 (ppm)
SrO

5,2
0,18
27,16
0,045
6
0,8

Karışımda kullanılan UK Zonguldak/Çatalağzı Termik Santrali’nden temin edilmiştir. UK, tane
yoğunluğu 2,23 g/cm3’tür ve bu malzemeye ait kimyasal analiz Tablo 4’te verilmiştir. Beton
karışımında kullanılan UK, SiO2+Al2O3+Fe2O3 yüzdesi %70’den fazla ve CaO yüzdesi %10’un
altında olduğu için düşük kireçli UK (F Sınıfı) kül olarak belirlenmiştir.
Tablo 4. Uçucu Külün Kimyasal Analizi

CI
SO3
SiO2
Al2O3
Fe2O3

0,05
0,43
88,72

SiO2
Na2O
MgO
Kızdırma Kaybı
CaO (%)

39,47
3,38
1,87
3,44
1,96

Çalışmada kimyasal katkı olarak, modifiye polikarboksilat esaslı polimer,yüksek oranda su
azaltma özelliği sergileyen bir kimyasal katkı kullanılmıştır.Katkı maddesine ait özellikler Tablo
5’te verilmiştir.
Tablo 5. Kimyasal Katkı Özellikleri

Malzeme yapısı
Renk
Yoğunluk
Klor içeriği %
Alkali içeriği %

Analiz değerler
Kahverengi
1,070-1,110 g/cm3
<0,1
<3,0

2.2 YÖNTEM
Başlangıç olarak, ön denemeler gerçekleştirilmiş ve referans beton üretilmiştir. Su/bağlayıcı
(s/b) oranı, süperakışkanlaştırıcı ve UK değerleri sabit tutulup, çimento ile ikame edecek şekilde
%0,5-1,0-1,5 ve 2,0 oranlarında, C0,5-C1,0-C1,5 ve C2,0 kodlu 4 farklı kolemanit beton serisi
hazırlanmıştır. 1 m3’lükbeton karışımlarına giren malzeme miktarları Tablo 6’da verilmiştir.
Karışımlar, laboratuvar tipi beton mikseri yardımı ile hazırlanmıştır.
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Tablo 6. 1 m3Beton Karışıma Giren Malzeme Miktarları

Beton
Kodu
R
C0,5
C1,0
C1,5
C2,0

Su
Çimento Kolemanit
UK
(s/b=0,3)
(kg/m³) (kg/m³) (kg/m³)
(kg/m³)
400
0
120
156
398
2
120
156
396
4
120
156
394
6
120
156
392
8
120
156

Süper
akış.
(kg/m³)
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

Kırma
Kum
(kg/m³)
503,90
503,77
503,64
503,51
503,39

Dere
Kumu
(kg/m³)
521,34
521,20
521,07
520,93
520,81

İri
Agrega
(kg/m³)
669,28
669,10
668,95
668,76
668,59

Bütün beton karışımları, çökme-yayılma testi, T500 süresi, V-hunisi deneyi, elek segregasyon
deneyi, taze birim ağırlık deneyi, priz süreleri tayini için vicat deneyi ve reolojik parametrelerin
tespiti için reoloji deneylerine tabi tutulmuşlardır. Reoloji deneyleri ICAR beton reometresi
kullanılarak yapılmıştır. Reometrenin yazılımında bulunan iki farklı test yöntemi (stress growth
ve flow curve) uygulanarak taze beton üzerinde testler gerçekleştirilmiştir. Bu cihaz, uyguladığı
testlerin sonucunda elde ettiği tork ve dönme hızı değerlerini Bingham parametrelerine (plastik
viskozite ve kayma gerilmesi) dönüştürmektedir.

3. BULGULAR
Taze birim ağırlığa ait karışım değerler Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Taze Birim Ağırlık Deneyi

Karışımlara ait taze birim ağırlık değerleri kolemanit miktarının artması ile azalmıştır. Bu
durumun yoğunluğu daha fazla olan çimentonun azaltılarak yerine daha düşük yoğunluklu
kolemanit kullanılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Karışımlara ait priz süresinin tayini
mekanik Vicat aleti vasıtası ile gerçekleştirilmiş olup elde edilen veriler Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7.Priz Süre Tayini

Vicat Çimento Kolemanit
Su Miktarı Priz Başlama Priz Sonu Süresi
U.K (g) Su Oranı
Deneyi
(g)
(g)
(g)
Süresi (dakika)
(dakika)
R
384,615
0
115,385 31,00%
155
265
345
C0,5 382,692
1,923 115,385 30,00%
150
285
365
C1,0 380,769
3,846 115,385 30,00%
150
305
385
C1,5 378,846
5,769 115,385 29,60%
148
325
405
C2,0 376,923
7,692 115,385 29,20%
146
345
425
Çimentonun ikamesi olarak kullanılan kolemanit arttıkça yani içeriğindeki B 2O3 (Borik oksit)
oranının artması ve reaksiyonlar sonucu oluşan CBH 6 (Kalsiyum di borat), çimento partikül
yüzeyinin tamamını veya bir kısmının üzerine çökerek geçirimsiz CBH 6 tabası oluşturur ve bu
tabaka hidratasyon reaksiyonunu oldukça yavaşlatır [13].
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Üretilen karışım serilerine, çökme yayılma deneylerinde elde edilen yayılma miktarı, T 500 süresi
ve V-hunisi deney verileri ölçülerek kaydedilmiştir ve Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8.Yayılma Miktarı-T500 Süresi ve V-Hunisi Deney Sonuç Verileri

NumuneNo

T500(s)

Sınıf

Yayılma (mm)

Sınıf

V hunisi (s)

Sınıf

R
C0,5
C1,0
C1,5
C2,0

4,43
4,24
4,06
3,98
4,45

VS2
VS2
VS2
VS2
VS2

705
717,5
730
747,5
745

SF2
SF2
SF2
SF2
SF2

11,22
9,02
7,65
7,08
10,88

VF2
VF2
VF1
VF1
VF2

Kolemanit katkısının artmasıyla yayılma çapında bir artış gözlenmiş, aynı zamanda T 500 sürelerin
kısalmıştır. V hunisi süreleri ise giderek azalmıştır. Bu eğilim sadece C2,0 serisinde değişmiştir.
Ancak C2,0 örneğinde bazı ayrışmalar gözlenmiş ve eğilimdeki bozulmanın sebebi buna
bağlanmıştır. Kolemanit katkısının artışı ile meydana gelen kıvam artışının kolemanit katkısının
priz süresi üzerinde uzatıcı bir etki yapmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Elek segregasyonu deney sonuçları Şekil 3’te ki grafikten gösterilmiştir.

Şekil 3.Elek Ayrışma Deney Sonuçları

Deney sonuçlarına göre, beton serileri %15’den düşük olup SR2 sınıfında yer almaktadırlar.
Reoloji deney sonucu, 0' ve 60' ait kayma gerilmesi ve plastik viskozite verileri Tablo 9’da
verilmiştir.
Tablo 9.0' ve 60' Bingham Parametreleri

Kayma Gerilmesi (Pa)
Plastik Viskosite (Pa.s)
Numune No 0'
60'
0'
60'
R
217,0
268,0
42,6
69,3
C0,5
144,0
185,7
41,3
59,1
C1,0
126,3
184,1
39,3
58,7
C1,5
104,9
123,5
36,9
46,3
C2,0
68,1
155,7
33,9
45,7
Bir karışımın kendiliğinden yerleşen özellikte olabilmesi için düşük kayma değerine ve optimum
viskoziteye sahip olması istenir. Yapılan ölçümler sonucu kolemanit içeren bütün serilerde
referans betona kıyasla hem 0' hem de 60' da düşük değerler almıştır. Segregasyondan kaynaklı
C2,0 kolemanit serisinde 60' da daha düşük kayma eşiği değeri beklenirken aksine yüksek
kayma eşiği değeri çıkmıştır. Bu durumun diğer geleneksel KYB testlerinde olduğu gibi
kolemanit katkısının priz süresi üzerinde etkili olması ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Çimento
partiküllerinin ortamında kolemanit bulunması nedeniyle oluşan ürünlerce kaplanmalarının
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priz süresini geciktirmesiyle beraber ortamda reaksiyona girmeyen daha fazla serbest su
bulunmasına neden olacağı düşünülmektedir.

4.SONUÇLAR
-Çimento ile beraber kullanılan UK oranı sabit tutulup kolemanit oranının artmasıyla birlikte
karışımların priz başlangıç ve bitiş sürelerinin uzadığı görülmüştür.
-KYB için tavsiye edilen kolemanit oranının %1,0 ve %1,5 olduğu söylenebilir. Bu değerler de
segregasyon göstermeden T 500süresinin azaldığı, çökme-yayılma değerinin arttığı görülmüştür.
-Kolemanit katkısının artması ile plastik viskozite ve kayma gerilmesi değerlerinin azaldığı
görülmüştür. Aynı zamanda bu durum 60 dakikalık süre içerisinde korunmuştur. Kolemanit
katkısının kıvamı korumada etkili olduğu söylenebilir.

5.TEŞEKKÜR
Yazarlar deneysel çalışmalara katkıları dolayısıyla, kolemanit temini için Teknoloji Geliştirme
Daire Başkanlığı-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, çimento temini için Sanko Bartın
Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş’ye, uçucu kül için Zonguldak/Çatalağzı Termik Santrali’ne ve
kimyasal katkı için Sika Yapı Kimyasalları A.Ş’ye teşekkür eder.
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Portland Çimentosuna Uçucu Kül ve Kireç İkamesinin Beton Basınç
Dayanımına Etkisinin Araştırılması
Furkan TÜRK1, Murat SAYDAN1, Ülkü Sultan KESKİN1, Havvanur ÇELİKCİ 1
1Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği
Bölümü; Ardıçlı, Rauf Orbay Cd., 42250 Selçuklu/Konya; fturk@ktun.edu.tr;
msaydan@ktun.edu.tr; uskeskin@ktun.edu.tr

Özet
Bu araştırmada iki farklı su/bağlayıcı oranında (0.55 ve 0.49) 150x150x150 mm boyutlarında standart küp
numuneler üretilmiştir. Karışımlar hazırlanırken çeşitli oranlarda (%10 -30-60) C sınıfı uçucu kül ve kireç
çimento ikamesi olarak kullanılmış ve numunelerin 3, 7, 28 günlük basınç dayanımları incelenmiştir.
Çalışma sonucunda tüm karışımlarda 3 ve 7 günlük basınç dayanım değerleri referans numuneye göre
daha düşük çıkmasına rağmen, 0.55 su/bağlayıcı oranında çimentonun %30’u uçucu kül ile ikame edilmiş
numunenin 28 günlük basınç dayanımı referans numuneye göre yaklaşık %6 artış göstermiştir. Aynı
su/bağlayıcı oranında çimento ağırlığınca %60 uçucu kül ve %10 kireç ile ikame edilen karışımlarda basınç
dayanımı yaklaşık %40 düşerken, 0.49 su/bağlayıcı oranında üretilen numunelerin basınç dayanımı
yaklaşık %20 düşmüştür. Sonuç olarak, uygun su/bağlayıcı oranlarında uçucu kül ikameli karışımların
hazırlanması betonun basınç dayanımında kayda değer bir düşüş göstermeyeceği hatta bazı durumlarda
artış gösterebileceği sonucuna varılmıştır. Beton karışımlarında çeşitli oranlarda ikame malzemesi
kullanarak beton maliyetlerinde azaltma söz konusu olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Basınç dayanımı, çimento ikame, kireç, uçucu kül

Investigation of the Effect of Fly Ash and Lime Substitution to Portland
Cement on Concrete Compressive Strength
Abstract
In this research, standard cube samples of 150x150x150 mm in two different w/b ratios (0.55 and 0.49)
were produced. While preparing the mixtures, C class fly ash and lime in various proportions (10-30-60%)
were used as cement substitutes and the compressive strengths of the samples were examined for 3, 7
and 28 days. As a result of the study, although the 3 and 7-day compressive strength values were lower
than the reference sample in all mixtures, the 28-day compressive strength of the sample, in which 30%
of the cement was replaced with fly ash at the ratio of 0.55 w/b, increased approximately 6% compared
to the reference sample. While the compressive strength of the mixtures replaced with 60% fly ash and
10% lime by cement weight at the same w/b ratio decreased by approximately 40%, the compressive
strength of samples produced at the ratio of 0.49 w/b decreased approximately 20%. As a result, it is
concluded that the preparation of mixtures with fly ash substitution at appropriate w/b ratios will not
show a significant decrease in the compressive strength of the concrete, or even increase in some cases.
By using different proportions of substitute materials in concrete mixes, concrete costs can be reduced.
Keywords: Compressive strength, cement substitution, lime, fly ash
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1. GİRİŞ
Mineral katkılar TS EN 206’da betonun bazı özelliklerini iyileştirmek veya betona özel nitelikler
kazandırmak amacıyla kullanılan ince öğütülmüş malzeme olarak tanımlanmıştır. Mineral katkı
maddelerinin hemen hemen hepsi, puzolanik özeliklidir. Puzolanlar, kendi başlarına bağlayıcılık
değeri olmayan veya bağlayıcılık değeri çok az olan, fakat ince taneli durumdayken sulu ortamda
kalsiyum hidroksitle birleştiğinde hidrolik bağlayıcılık gösterebilme özeliği kazanan silikalı ve
alüminalı malzemelerdir. Puzolanlar doğal (volkanik kül, tras), yan ürün (uçucu kül, silis dumanı)
ve ısıl işlem uygulanmış malzemeler (pişirilmiş taş tozu vb.) olarak sınıflandırabilmektedir
(Erdoğan, 2007). Termik santrallerde yakılan taşkömürü veya linyit kömürünün yanması sonucu
ortaya çıkan ve bacalar biriken atık maddeye uçucu kül adı verilmektedir. Uçucu küllerin
boyutları genellikle 0,5 ile 200 mikron arasında değişen, camsı ve çoğunlukla küresel
karakterdeki parçacıklardır. Puzolanik özelliğe sahip olan uçucu kül, kalsiyum, demir,
magnezyum oksit, yanmamış-karbon ve yüksek miktarda silika ve alümina içerir. Çok ince taneli
(blaine inceliği > 4000 cm2/gr) ve yığın yoğunluğu çok düşük (0.4 t/m3) olduğundan çimento
öğütüldükten sonra eklenmektedir. Çimento hidratasyonu sonucu oluşan kireç ile tepkimeye
girerek bağlayıcı jel oluşumunu sağlamaktadır (Görhan vd., 2009; Kuleli, 2009). Çimento esaslı
karışımlarda uçucu kül kullanımının beton mekanik özelliklerinde iyileşme, korozyon direncinde
ve ısı direncinde iyileşme sağladığı bilinmektedir. (Topçu vd., 2001; Saraswathy vd., 2003; Ünal
vd., 2004; Subaşı vd., 2011;). Zemin iyileştirmede de kullanılan uçucu kül, erken dayanım
gerektirmeyen beton üretimlerinde çimento esaslı malzemelerin yaklaşık %20-50’si ile yer
değiştirilerek yaygın olarak kullanılmaktadır (Joshi vd., 1987; Erşan, 1996). Kireç tarihi yapıların
neredeyse tamamında bağlayıcı malzeme olarak kullanılan bir yapı malzemesidir. Portland
çimentosuna göre üretimde birim miktar başına daha az enerji tüketimine sahip olan fakat
bununla birlikte çeşitli dezavantajları bulunan kirecin, bağlayıcı olarak kullanıldığı karışımlarda
dayanım ve dayanıklılık özelliklerinin geliştirilmesi için çimento ve uçucu kül ikamesi,
polipropilen (PP) lif takviyesi gibi çalışmaların yapıldığı ve elde edilen karışımların mekanik
özelliklerinin iyileştirildiği bilinmektedir. Çimentolu karışımlarda ise kireç ikamesinin kontrol
numunesine göre daha düşük dayanım değerleri verdiği de literatürdeki çalışmalardan
anlaşılmaktadır (Velosa vd., 2002; Arandiyogen vd., 2007; Gulbe vd., 2017; Erdoğdu vd., 2017;
Aruntaş vd., 2021). Bu çalışmada beton üretiminde kullanılan çimento miktarının azaltılarak
çimento üretiminden kaynaklı enerji sarfiyatının ve CO 2 salınımının azaltılması amaçlanmıştır. Bu
amaç doğrultusunda iki farklı su/bağlayıcı oranında çimento esaslı karışımlara çeşitli oranlarda
uçucu kül ve kireç ikame edilerek karışımlar hazırlanmıştır. Hazırlanan numunelerin 3, 7 ve 28
günlük basınç dayanımları tayin edilmiştir. Karakteristik basınç dayanımı olarak tanımlanan 28
günlük basınç dayanımları üzerinden sonuçlar yorumlanmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada 0,55 ve 0,49 su/bağlayıcı oranları kullanılarak beton numuneler üretilmiştir.
Karışımlarda kullanılan çimento çeşitli oranlarda (%30-60) uçucu kül ve %10 oranında kireç ile
ikame edilmiştir. Hazırlanan numunelerin 3, 7 ve 28 günlük basınç dayanımları incelenmiştir.
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2.1 Materyal
2.1.1 Çimento
Karışımların hazırlanmasında TS EN 197-1’e uygun, Konya Çimento fabrikasından temin edilen
CEM I 42,5 R çimento kullanılmıştır. Kullanılan çimentonun kimyasal bileşimi Çizelge 1’de
verilmiştir.
Çizelge 1. Çimento kimyasal bileşimi
İçerik
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
K2O
Na 2O
CO2

Miktar (%)
18,08
4,27
3,59
62,67
1,06
3,42
0,75
0,29
2,72

2.1.2 Agrega
Karışımların hazırlanmasında TS 706 EN 12620’e uygun, kırmataş tesisinden elde edilen
agregalar kullanılmıştır. Agrega elek analizi Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Agrega elek analizi

2.1.3 Uçucu kül
Karışımların hazırlanmasında Afşin-Elbistan termik santralinden temin edilen C sınıfı uçucu kül
kullanılmıştır. Kimyasal bileşimi Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2. Uçucu kül kimyasal bileşimi
İçerik
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
SO3
Na 2O +K2O

Miktar (%)
51,29
18,95
7,53
3,82
1,58
12,06
1,94

2.2 Yöntem
0,55 ve 0,49 su/bağlayıcı (s/b) oranları kullanılarak üretilen beton numunelerin bağlayıcı
içerikleri Çizelge 3’de karışım oranları ise Çizelge 4’de verilmiştir. Hazırlanan karışımlar önceden
yağlanmış 15x15x15 cm boyutlarındaki küp kalıplara yerleştirilmiştir. 24 saat kalıpta bekletilen
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numuneler kalıptan çıkarılarak kür havuzuna alınmış ve oda sıcaklığında kürlenmiştir. Betonların
3, 7 ve 28 günlük basınç dayanımları TS EN 12390-3 standardına uygun olarak tayin edilmiştir.
Çizelge 3. Çimento ikame oranları
S/B = 0,55
%100 P.Ç.
%30 U.K.+%70 P.Ç.
%60 U.K. + %40 P.Ç.
%30 U.K. + %10 Kireç + %60 P.Ç.
%60 U.K. + %10 Kireç + %30 P.Ç

KN-1
U3K0-1
U6K0-1
U3K1-1
U6K1-1

S/B = 0,49
%100 P.Ç.
%30 U.K.+%70 P.Ç.
%60 U.K. + %40 P.Ç.
%30 U.K. + %10 Kireç + %60 P.Ç.
%60 U.K. + %10 Kireç + %30 P.Ç

KN-2
U3K0-2
U6K0-2
U3K1-2
U6K1-2

Çizelge 4. Karışım bileşen miktarları
Numune
KN-1
U3K0-1
U6K0-1
U3K1-1
U6K1-1

Su
150
150
150
150
150

Miktar (kg/m3)
P.Ç.
U.K.
Kireç
275
192,5 82,5 110
165
165
82,5 27,5
82,5
110
27,5

Agrega
1940
1940
1940
1940
1940

Numune
KN-2
U3K0-2
U6K0-2
U3K1-2
U6K1-2

Su
135
135
135
135
135

Miktar (kg/m3)
P.Ç.
U.K.
Kireç
275
192,5 82,5 110
165
165
82,5 27,5
82,5
110
27,5

Agrega
1940
1940
1940
1940
1940

Şekil 2. Kırılmış numuneler

3. SONUÇ
s/b 0,55 seçilerek üretilen beton numunelerin sonuçları incelendiğinde, uçucu kül ve kireç
ikamesinin beton hidratasyon hızını yavaşlattığı tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak ikameli
malzeme ile üretilen numunelerin erken yaş dayanımları kontrol numunesine göre daha düşük
çıkmıştır. Fakat 28 günlük nihai basınç dayanımları incelendiğinde, %30 ve %60 uçucu kül
ikamesiyle üretilen numuneler kontrol numuneleriyle yaklaşık olarak aynı dayanımı sağladığı
görülmektedir.

İnşaat Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Civil Engineering Full Paper Proceedings

A.64

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

Şekil 3. Basınç dayanım sonuçları (s/b = 0,55)

s/b 0,49 seçilerek üretilen beton numunelerin sonuçları incelendiğinde, s/b’nin 0,55 olduğu
numunelere benzer şekilde ikameli malzeme ile üretilen numunelerin erken yaş dayanımları
kontrol numunesine göre daha düşük çıkmıştır. Fakat daha çok su içeren karışımlardan farklı
olarak bu karışımlarda, kontrol numunesinin 28 günlük nihai basınç dayanımına yaklaşık %5’lik
bir farkla en yakın olan %30 uçucu kül, %10 kireç içeren numuneler olmuştur.

Şekil 4. Basınç dayanım sonuçları (s/b = 0,49)

Bu çalışmanın sonuçları aşağıda özet olarak verilmiştir.
• S/b oranının düşürülmesi %100 portland çimentosu ile üretilen kontrol numunelerinde
her yaşta basınç dayanımının artışına neden olmuştur. Karakteristik basınç dayanımı
olarak anılan 28 günlük basınç dayanımda yaklaşık %10’luk artış görülmüştür.
• S/b oranı 0.55 seçildiğinde %30 UK ikame edilen numunelerin 28 günlük basınç
dayanımları kontrol numunesinden yaklaşık %7 daha fazlayken, aynı ikame oranında
üretilen numuneler s/b 0.49 seçildiğinde kontrol numunesinden yaklaşık %12 daha
düşük basınç dayanımı vermiştir. Bu sonucun nedeni olarak, UK yapısının çimentoya
göre daha ince olması bağlayıcı hacminde bir artışa dolayısıyla hidratasyon için gerekli
su ihtiyacında artışa neden olduğu düşünülmektedir.
• Benzer şekilde %60 UK ikame edilen karışımlarda ise s/b oranının düşürülmesi nihai
dayanımda yaklaşık %5’lik bir düşüşe neden olmuştur. Fakat 0.55 s/b oranında %60 UK
ikamesi kontrol numunesi ile yaklaşık aynı dayanımı göstermiştir. Buradan anlaşılacağı
üzere çeşitli deneyler ile bulunabilecek olan optimum s/b oranında üretilen betonlarda
çimentonun %60’a kadar UK ikame edilebileceği anlaşılmaktadır. Bu sonuç literatür ile
paralellik göstermektedir.
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•

0.49 s/b oranında üretilen %30 UK + %10 kireç ikameli numune, 0.55 s/b oranında %100
PÇ ile üretilen kontrol numunesinden yaklaşık %6 daha fazla dayanım göstermiştir.

Bu çalışma kapsamında iki farklı s/b oranında ve farklı miktarlarda ikame malzemesi içeren
toplam 90 beton numunesi üretilmiş ve 3, 7 ve karakteristik basınç dayanımı olarak anılan 28
günlük basınç dayanımı sonuçları incelenmiş, kireç ve uçucu külün çimento ikamesi olarak
kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Sonraki çalışmalarda farklı s/b oranları ve çeşitli ikame
oranları seçilerek uygulamaya yönelik optimum karışım oranları tespit edilebilir. Uçucu kül ve
kirecin özgül ağırlıklarının çimentodan daha düşük olmasının betonun mekanik özellikleri,
işlenebilirlik ve su ihtiyacı üzerindeki etkileri araştırılabilir. Bu çalışma 3, 7 ve 28 günlük
dayanımlar üzerinden yapılmıştır, uzun süreli etkiler araştırılabilir.
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Özet
İnşaat projelerinde saha/kontrol mühendisi; şantiye şefi sorumluluğunda çalışan, iş programına göre yapılacak
imalatların malzemelerinin, ekipmanlarının, işgüçlerinin önlerinin açılmasını sağlayan, sahada yapılan imalatları
başında durarak kontrol eden, günlük üretim ve kontrol raporları hazırlayan, proje ile aplikasyon uygunluklarının
kontrollerini yapan, ölçümler/metrajlar hazırlayan ve iş güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlayan teknik
elemanlara verilen unvandır. Bir inşaat firmasında istihdam etmek üzere farklı adaylar arasından doğru bir saha
mühendisi seçimi yapmak; İmalat kalitesini, projenin yapım süresini ve proje maliyetini direk olarak
etkileyecektir. Bu yüzden saha mühendisi seçimi yapılırken birçok kriterin göz önünde bulundurulması
gerekmektedir. Bu çalışmada Düzce ilinde konut yapımında ihtisaslaşmış bir yapım firması için yeni işe alınacak
bir saha/kontrol mühendisi seçilmesi amaçlanmıştır. Saha/Kontrol Mühendisi seçimi işlemi Çok Kriterli Karar
Verme Yöntemlerinden MOORA yaklaşımı ile yapılmıştır. Çalışma sonucunda 5 aday arasından en uygun aday
belirlenmiştir. Benzer yapım firmaları da çalışmada uygulanan modeli kriterlerin ve ağırlıkların kendilerine uygun
biçimde değiştirilmesi ile kullanabilirler. Ayrıca hem yapım firmalarının hem de kontrol mühendisi adaylarının;
böyle bir işe alım tercihi prosesinde başlıca kriterlerin neler olduğu ve bu kriterlerin birbirlerine kıyasla göreceli
önem farklılıklarının neler olduğu hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanabilecektir.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Saha/Kontrol Mühendisi, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV), MOORA Yöntemi

Construction Site/Control Engineer Recruitment by MOORA Method
Abstract
Field/control engineer in construction projects; Working under the responsibility of the site chief, ensuring that
the materials, equipment and workforces of the productions to be made according to the work schedule are
opened, controls the productions made in the field by standing at the beginning, prepares daily production and
control reports, checks the conformity of the project and application, prepares measurements/quantities and
takes work safety measures, it is the title given to the technical staff that provides. Choosing the right field
engineer among different candidates for employment in a construction company; It will directly affect the
manufacturing quality, the construction time of the project and the project cost. Therefore, many criteria should
be taken into consideration when choosing a field engineer. In this study, it is aimed to select a new field/control
engineer to be hired for a construction company specialized in housing construction in Düzce. Field/Control
engineer selection process made with the MOORA approach, which is one of the Multi Criteria Decision Making
Methods. As a result of the study, the most suitable candidate was determined among 5 candidates. Similar
production companies can also use the model applied in the study by changing the criteria and weights according
to them. In addition, both production companies and control engineer candidates; In such a recruitment
preference process, they will be able to have information about the main criteria and what are the relative
importance differences of these criteria compared to each other.
Keywords:Construction Field/Control Engineer, Multi Criteria Decision Making (MCDM), MOORA Method
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1. GİRİŞ
Saha mühendisi; bir inşaat projesinin bölümlerini yönetir, teknik danışmanlık sağlar, personeli sahada
denetler ve iş bölümlerinin zamanında ve bütçe dâhilinde tamamlanmasını sağlarlar. Saha
mühendisleri inşaat projeleri hakkında teknik tavsiye verir, planlar, organize eder ve denetler. Saha
mühendisleri, bir inşaat projesindeki inşaat (şantiye) yöneticilerine benzer işlere sahiptir. Saha
yöneticileri ve saha mühendisleri arasındaki temel fark, saha mühendislerinin daha spesifik, teknik bilgi
ve uzmanlığa sahip olma eğiliminde olmasıdır [1].
Basitçe söylemek gerekirse, şantiye mühendislerinin ana görevi inşaat sürecinde hemen hemen her
şeyi denetlemektir. İkinci en önemli görev ise hemen hemen her şeyi yeniden kurmaktır [2].
Bir saha mühendisinin sağladığı hizmette büyük bir uzmanlığa sahip olması gerekir. Ürün hakkında her
şeyi bilmesi ve sorunları çözme yeteneğine sahip olması gerekir. İşveren teknik elemanları ile doğrudan
etkileşime girmesi gerektiğinden güçlü iletişim becerileri de gereklidir [3].
İnşaat projelerinde saha mühendisinin görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir [4]:
• Taşeronlar, zanaatkârlar ve operatörler için bir şantiyede ana teknik danışman olarak hareket
etmek
• Hesaplamaların doğruluğu için planları, çizimleri ve miktarları kontrol etmek
• Kullanılan tüm malzemelerin ve yapılan işin spesifikasyonlara uygun olmasını sağlamak
• Malzemelerin seçimini ve talep edilmesini denetlemek
• Malzemeler için bir fiyat üzerinde anlaşmak, amaçlanan proje için uygun maliyetli çözümler ve
teklifler yapmak
• Herhangi bir danışman, alt yüklenici, gözetmen, planlamacı, miktar araştırmacısı ve projede
yer alan genel işgücü ile bağlantı kurmak
• Yerel inşaat yönetmelikleri ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak için proje yöneticisiyle
(projeye uygun olduğunda) irtibat kurmak
• İlerlemeden haberdar olmalarını sağlamak için düzenli toplantılara katılmak da dâhil olmak
üzere müşteriler ve temsilcileriyle (mimarlar, mühendisler ve araştırmacılar) iletişim halinde
olmak
• Şantiye işgücünü ve taşeronların çalışmalarını denetlemek ve izlemek de dâhil olmak üzere
sahanın günlük yönetimini gerçekleştirmek
• Şantiye işgücünün ve taşeronların işlerinin denetlenmesi ve izlenmesi dâhil olmak üzere
sahanın günlük yönetimi
• Kararlaştırılan son teslim tarihlerini karşılamak için işi planlamak ve saha tesislerini verimli bir
şekilde organize etmek
• Sahada kalite kontrol, sağlık ve güvenlik konularının uygunluğunu denetler
• Raporları gerektiği gibi hazırlamak
• Beklenmedik teknik zorlukları ve ortaya çıkabilecek diğer sorunları çözmek.
Aşırı teknik bilgi sergilemenin ve yönetim kurulu genelinde tavsiye sağlamanın yanı sıra, bir saha
mühendisinin bir dizi kişisel niteliğe sahip olması beklenir. Öncelikle, pozisyon her türden insanla
iletişim anlamına geldiğinden, bir saha mühendisinin ortalamanın üzerinde kişilerarası beceriler
sergilemesi gerekir. Bilgiyi teknik olarak daha az bilgili taraflara bile net bir şekilde iletme yeteneği de
önemlidir. Daha da ötesi, potansiyel sorunları kendilerini göstermeyi bile başaramadan önlemek için,
bir saha mühendisinin ayrıntılara ve mükemmel problem çözme becerilerine sahip olması gerekir [2].
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Saha Mühendisi adayların sorumluluklarını hakkıyla yerine getirebilmesi için sahip olması gereken pek
çok nitelikten bazıları; eğitim, tecrübe, liderlik, sabır, fedakârlık, zaman yönetimi ve çözüm üretmektir.
Yapım projeleri için saha mühendisleri hayati önem arz etmektedir. Bu yüzden saha mühendisi seçim
kararının doğru verilmesi gerekmektedir. Personel ilanları ve referanslar saha mühendisi seçiminde
temel bir fayda sağlamaktadır. Ancak elemeler sonucunda kalan az sayıda nitelikli adaylardan birinin
seçilmesi konusunda pek çok farklı özelliğe sahip adaylardan, o projeye özel gerekli nitelikleri
maksimize eden birinin seçilmesi, daha projenin başında verilecek hayati bir karardır.
L. O. Uğur (2017) çalışmasında Rusya’da yapılacak büyük bir inşaat projesinin yönetiminde yer alacak
bir proje müdürü seçimini çok kriterli karar verme yöntemlerinden MOORA ile gerçekleştirmiştir [5]. A.
Aktepe ve S. Ersöz, (2019) çalışmalarında büyük ölçekli döküm fabrikasının üç ayrı ilde depo yeri
belirlemesi problemi üzerine, 11 alternatifin değerlendirilmesini gerçekleştirmişlerdir. Depo yeri seçim
probleminin çözümüne yönelik üç farklı yöntemin sentezlemesini yapmışlardır. Bu yöntemler; AHP,
VIKOR, MOORA’dır [6]. A.E. Kaşak ve M. Erdal (2019) çalışmalarında ceza infaz kurumu için Sivas ilinde
önerilen 6 alternatif arazi arasından en uygun alternatifi seçmek için çok kriterli karar verme
yöntemlerinden MOORA yöntemini kullanmışlardır [7]. E.D. Durmaz, E. Akagündüz ve R. Şahin (2017)
çalışmalarında bir işletmenin beş alternatif tedarikçi firma arasından en uygun tedarikçi seçimini
MOORA yöntemini kullanarak yapmışlardır [8]. A. Özbek ve E. Erol çalışmalarında depo yeri karar
problemine çözüm sunmayı amaçlamışlardır. Çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHS, Basit
Ağırlıklı Toplama (BAT), COPRAS, MOORA tekniklerinin kullanıldığı bütünleşik bir model önermişlerdir
[9]. A. Organ ve M.D. Kenger (2018) çalışmalarında Osmaniye ilinde uzun zamandır faaliyet gö steren
yerel bir zincir markette işe alınacak personel seçimini çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP ve
MOORA yöntemi ile gerçekleştirmişlerdir [10]. A. Özbek (2014) çalışmasında yedi adayı, on iki kritere
göre değerlendirmiş ve uygulamanın yapıldığı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) için en uygun adayı Bulanık
Analitik Hiyerarşi Süreci (BAHS) yöntemini temel alarak belirlemiştir [11]. S. Tepe ve A. Görener (2014)
çalışmalarında kurumsal bir şirketin personel seçimi sürecinde, değerlendirmede dikkate alınacak ölçüt
ağırlıklarını AHS ile hesaplamışlar, MOORA yöntemini kullanarak personel seçimini
gerçekleştirmişlerdir [12]. E. Özgörmüş, Ö. Mutlu ve H. Güner (2005) çalışmalarında Bulanık AHP ile
gıda sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin tedarik planlama mühendisi seçme problemini ele
almışlardır. Bulanık AHP ile personel seçimine sayısal bir çözüm getirilerek karar vermede gözle
görülebilir bir kolaylık sağladığı görülmüştür [13].M. Dağdeviren (2007) çalışmasında Bulanık Analitik
Hiyerarşi Prosesi (BAHP) yöntemi ile personel seçimi probleminin çözümüne yönelik bir algoritma
önermiştir [14].

2.YÖNTEM
2.1 Moora Oran Analizi Tabanlı Çok Ölçütlü/ Nitelikli Optimizasyon Yöntemi
MOORA (Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis) yöntemi çok ölçütlü ya da çok
nitelikli iki veya daha fazla çakışan niteliği veya amacı belirli kısıtlar altında eş zamanlı olarak optimize
etme sürecidir. MOORA yöntemi çeşitli nitelikler ya da amaçlara ilişkin farklı alternatiflerin
performansını gösteren Eşitlik 1’deki karar matrisi ile başlar [15,16].
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(1)
Bu karar matrisinde,
i= alternatif
j= nitelik yada ölçüt
m = toplam alternatif sayısı
n = toplam nitelik yada ölçüt sayısı
𝑥𝑖𝑗 =i. Alternatifin j. ölçüt açısından performans ölçüm değeri olarak ifade edilmektedir.
Daha sonra, normalizasyon işlemi gerçekleştirilir. Normalizasyon için kullanılan yöntemler Eşitlik 2’de
gösterilen vektör normalizasyonu ve Eşitlik 3’te sunulan doğrusal normalizasyondur [17].

(2)

(3)
Bu işlem 𝑥𝑖𝑗 ile gösterilen i. Alternatifin j. ölçüt açısından performans ölçüm değerini verir. Buradaki 𝑥𝑖𝑗
değeri j Ölçüt yada nitelik açısından i. Alternatifin normalize edilmiş performansını temsil eden [0,1]
aralığında yer alan birimi bulunmayan bir sayıdır. Çok amaçlı optimizasyon için, bu normalize edilmiş
performans değerleri (faydalı nitelikler için) maksimizasyon durumunda eklenip, (faydasız nitelikler
için) minimizasyon durumunda çıkarılarak her bir alternatif için tek bir değer bulunur. Bu durumda
optimizasyon problemi 4 numaralı denklemdeki gibi oluşur [17].

(4)
Bu eşitlikte,
n= en büyüklenecek nitelik ya da ölçüt sayısı
n-g = en küçüklenecek nitelik ya da ölçüt sayısı
𝑦𝑖 = tüm nitelik ya da ölçütler açısından i. Alternatife ilişkin normalize edilmiş değerdir.
2.2 Referans Noktası Teorisi
Referans noktası yaklaşımında, oran metoduna ek olarak her kriter için; amaç maksimizasyon ise
maksimum noktalar, amaç minimizasyon ise minimum olan, referans noktaları (rj ‘ler) belirlenir.
Belirlenen bu noktaların, her ile olan
uzaklıkları bulunur [18]. Yani;
(5)
işlemi yapılır ve matris olarak yazılır. Burada;
i= 1, 2, …, m alternatiflerin sayısını,
j= 1, 2, …, n kriterlerin sayısını,
,i. alternatifin j. kriterdeki normalleştirilmiş değerini,
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, j. kriterin referans noktasını göstermektedir.
Oluşturulan matrise Eşitlik 6. ‘da gösterilen “Tchebycheff Min-Maks Metrik İşlemi” uygulanır
[19,20,21].
(6)
Böylece sıralama yapılır.
2.3 Önemliliği Verilmiş Amaç Durumunda
Bazı durumlarda bir kriter bir diğerinden daha çok veya daha az öneme sahip olabilir. Böyle bir durumla
karşılaşıldığında, bir kritere daha fazla önem vermek için bir alternatifin normalize edilmiş değeri önem
katsayısıyla çarpılır [19].

(7)
j=1,2,…..,g maksimize edilecek kriterler,
j=g+1,g+2,…,n minimize edilecek kriterlerdir.
; i. Alternatiflerinin önem katsayısıyla tüm kriterlere göre normalleştirilmiş değerlendirilmesidir.
; j. Kriterin önem katsayısıdır.
Referans nokta yaklaşımında ise önem katsayıları; formül (6) ifadesinde
alır.

şeklinde yer

3.UYGULAMA
Düzce ilinde, konut yapımında ihtisaslaşmış bir firma saha mühendisi seçimi yapacaktır. Adayın
belirlenmesi için pozisyonun gerektirdiği nitelikleri içeren iş ilanları internet üzerinden verilmiştir. Ön
değerlendirme sonucunda projeye uygun 5 aday nihai değerlendirmeye alınmıştır. Yapılacak sıralama
ve seçim çalışması için MOORA yönteminin kullanılması kararı verilmiştir. Hem Oran Metodu hem
Referans Nokta Yaklaşımı olmak üzere iki bölüm halinde uygulanmıştır ve sıralamalar değerlendirilip
seçim yapılmıştır. Adayların değerlendirilmesindeki temel kriterler Düzce ilinde konut yapımında
ihtisaslaşmış yapım firmaları ve uzman görüşleri alınarak aşağıdaki gibi oluşturulmuştur;
K1:Talep Edilen Ücret: Her adaya ayrı ayrı talep ettiklerini net aylık ücret sorulmuş, verdikleri yanıtlar
alınarak değerlendirme kriteri olarak kullanılmıştır. Adayların talep ettikleri ücret ne kadar düşük ise o
kadar tercih edileceklerdir.
K2:İş Ahlakı: Adaylara işini layıkıyla yapıp yapmayacaklarına dair bir takım sorular sorulmuş, her adayın
verdiği cevaba göre adaylar 10 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Adaylara verilen puan ne kadar
yüksek ise o kadar tercih edileceklerdir.
K3:Deneyim Süresi: Adayların mezun olduktan sonra fiilen görev yaptıkları yıl sayısıdır. Deneyim süresi
fazla olan adayın tercih edilme olasılığı daha çok olacaktır.
K4:Program Bilgisi: Adaylara pozisyon için gerekli programların kaç tanesini bildikleri sorulmuş,
verdikleri cevaplar alınarak değerlendirme kriteri olarak kullanılmıştır. Adayların bildikleri program
sayısı ne kadar fazla ise o kadar tercih sebebi olacaktır.
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K5:Çalışma Azmi: Görüşmeyi yapan kişinin adayları değerlendirmesi sonucu, adayların çalışma azmi 10
puan üzerinden değerlendirilmiştir. Puanı yüksek olan adayın çalışma azminin daha iyi olduğu kabul
edilmiştir.
Kriter ağırlıkları, firma yetkilileri ile görüşülerek firmanın hangi kritere daha fazla önem verdiğinin
belirlenmesi ile bulunmuştur.

Tablo 1. Kriter Ağırlıkları

Tablo 2.Sıralanacak

Adaylar ve Bu Adaylara

Ait Kriterlerin Değerleri

Çizelge 2’de verilen değerleri (2) formülü kullanılarak normalizasyon işlemi yapılır. Bu işlem sonucunda
değerler Çizelge 3’deki şekilde elde edilir. Ayrıca Çizelge 3’te maksimum veya minimum olması istenen
değerler de belirlenmiştir.

Tablo 3. Normalizasyon İşlemi Sonucunda Değerler

Çizelge 3’teki değerler kullanılarak (4) formülü yardımıyla yi∗ değerleri hesaplanır ve sıralama yapılır.
Bu değerler ve sıralama Çizelge 4’te verildiği şekildedir.
Tablo 4. 𝑦𝑖∗ Değerleri Ve Sıralama

Referans noktası yaklaşımı kullanılarak sıralama yapmak için ise Çizelge 3’teki değerlerden referans
noktalar belirlenir. Bu değerler Çizelge 5’te verildiği şekildedir.
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Tablo 5.Referans Noktalarının Hesabı

Bu değerler (6) formülü uygulanarak sıralama yapılır. Bu değerler Çizelge 6’da gösterildiği şekildedir.
Tablo 6.Referans Noktası Yaklaşımına Göre Sıralama

Bu uygulamada kriterlerin birbirlerine göre belirli önemlilik dereceleri vardır. Böyle durumlarda
kriterler önem katsayılarıyla (ağırlıklarıyla) çarpılır. Çizelge 3’ teki değerler önem katsayılarıyla çarpılır
ve diğer işlemler aynı şekilde uygulanır. Her bir kriterin ağırlığı Çizelge 1’de gösterildiği şekildedir.
Çizelge 3’teki ağırlıklar kullanılarak Çizelge 3’teki değerlerin yeni değerleri Çizelge 7’de verildiği şekilde
olacaktır.
Tablo 7.Ağırlıklandırılmış Tablo 3. Değerleri

Çizelge 7’deki değerler kullanılarak formül (7) ile
işlemin sonucu Çizelge 8’de gösterildiği şekildedir.

hesaplanır ve bulunan değerler sıralanırlar. Bu

Tablo 8. Oran Metoduna Göre Sıralama

Referans nokta yaklaşımı ile sıralama yapmak için de Çizelge 7’deki değerlerden referans noktaları
belirlenir. Bu değerler Çizelge 9’da ifade edildiği şekildedir.
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Tablo 9. Referans Noktaları

Formül (6) ifadesinde
şeklinde yer alarak önem katsayısı verilmiş kriterler için
referans noktası yaklaşımı ile sıralama Çizelge 10’da ifade edildiği şekilde gerçekleşir.
Tablo 10. Referans Noktası Yaklaşımına Göre Sıralama

Böylece MOORA yöntemi ile sıralama yapılmıştır. Her iki yaklaşıma göre de en uygun adayın “Aday 4”
olduğu belirlenmiştir. Oran Metoduna göre ikinci sırada yer alan “Aday 5” Referans Noktası
Yaklaşımına göre 4.sırada yer alırken; Oran metoduna göre üçüncü sırada yer alan “Aday 2” Referans
Noktası Yaklaşımına göre birinci sırada yer almaktadır. Önemliliği verilmiş amaç durumunda ise; Oran
Metoduna göre ikinci sırada yer alan “Aday 5” Referans Nokta Yaklaşımına göre 3.sırada yer alırken;
Oran Metoduna göre üçüncü sırada yer alan “Aday 2” Referans Noktası Yaklaşımına göre ikinci sırada
yer almaktadır. Sonuçta iki yaklaşıma göre ilk sırayı alan “Aday 1” söz konusu yapım projesi için saha
mühendisi olarak tercih edilmiştir.

4.SONUÇ
Yöntemin diğer çok kriterli karar verme yöntemleri olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP), Analitik Ağ
Süreci (ANP), VIKOR, TOPSİS, ELECTRE, PROMETHEE, MACBETH, UTA, STEM ve PAPRIKA gibi
yöntemlerle birlikte ya da hibrit olarak kullanılması mümkün görülmektedir. Seçim kriterlerinin
belirlenmesi esnasında kesin olmayan ve belirsiz verilerin kullanılması yanında nitel ve nicel kriterleri
de değerlendirmek mümkün olmuştur. Dolayısı ile MOORA yaklaşımında nitel ve nicel kriterler bir
arada kullanılabilmiştir. Bu yöntemin kullanımı ile saha mühendisi seçimine sayısal bir çözüm getirilerek
karar vermede önemli bir kolaylık sağlanmıştır. Modelin uygulanması için özel yazılım programlarına
ihtiyaç
duyulmamaktadır.
Tüm
hesaplamalar
elektronik
tablolama
programı
ile
gerçekleştirebilmektedir.
MOORA yönteminin temel alındığı karar modelinin inşaat firmalarında saha mühendisi seçimi ve
değerlendirilmesi konularında kullanılabileceği anlaşılmıştır. Uygulanan model, kriterlerin
değiştirilmesiyle benzer yapım firmalarında da kullanılabilir.
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Abstract
Adjacent buildings with insufficient gap frequently experience collisions and even collapses due
to earthquakes and are under a great danger in terms of structural health. Different dynamic
characteristics of adjacent buildings are the primary factor affecting the characteristics of collisions. In
this study, pounding of two buildings with different mass and stiffness values in addition to different
story numbers were observed under severe earthquakes and a more detailed perspective is provided
with the wavelet transformation. Buildings are idealized by the lumped mass-stiffness model, while
collisions are described by nonlinear elastic springs. With the assumption that the collisions will be
observed only at the floor levels, the springs are placed at the floor levels. The displacement responses
in the time domain were obtained by Newmark-β numerical integration method. Accordingly, the
pounding forces are also calculated in the time domain. The wavelet transformation, including the
model setup and analysis in the time domain, was carried out using the Matlab program. Although
wavelet transform is briefly defined as frequency analysis, it can present a time-frequency-amplitude
relationship, different and superior to the Fourier transform, which gives an amplitude-frequency
relationship. Morlet wavelet in Matlab environment is used in this study. The magnitude and frequency
of collisions occurred, their behaviour under severe earthquakes with different seismic characteristics
are discussed in detail with wavelet transform. It has been observed that as the differences in dynamic
characteristics between the two buildings increase, collisions become more severe and frequent.

Keywords: adjacent building, structural pounding, wavelet transform

1. INTRODUCTION
Growing density of population and rising land prices in urban areas force engineers to build the
structures close to each other. Adjacent buildings are under risk of pounding during severe earthquakes
when they have insufficient seismic gap. Inequality of dynamic characteristics causes out-of-phase
vibrations and results in collisions. Structures can heavily suffer pounding damage or even they can
collapse. The collision of surfaces is modelled in many methods as given in the study of Jankowski (2005)
[1]. Investigation of contact models and pounding behaviour also takes place in [2-6].
Wavelet transform differs from Fourier transform by its superiority to present the frequency
information in time domain. The graphics obtained by wavelet transform allow us to get insight into the
time history response. There are some valuable researches including wavelet transform in structural
dynamics [7-10]. Xing et al. (2012) use wavelet scalograms of acceleration responses obtained from
numerical and experimental analyses to detect poundings [11].
This study examines three cases to present extensive investigation about pounding behaviour of multi storey buildings: equal mass and stiffness variables for both buildings in case 1, stiffer neighbouring
building in case 2 and more flexible neighbouring building in case 3. Setup of models and analyses were
conducted in MATLAB environment. Newmark-β direct integration method is used for solving dynamic
equilibrium equations. The results of pounding forces are given as wavelet scalograms.
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2. NUMERICAL MODELS
2.1 Building Models
Multi-storey buildings with shear beam type elements are modelled as lumped mass-stiffness
models. Soil-structure interaction is ignored since the buildings are assumed to be built on stiff
soil. The buildings are up-to 15 stories. Pounding occurs between floor levels since the storey
heights are same for both buildings, 3.6 m. The collision is modelled according to nonlinear
elastic (Hertz) model. Pounding force is calculated by the formulation below [1];

𝐹𝑝 (𝑡) = {

𝑅𝛿(𝑡)3/2 ,
0
,

𝛿(𝑡) ≥ 0
𝛿 ( 𝑡) < 0

(1)

𝛿 (𝑡) = 𝑥1 ( 𝑡) − 𝑥2 (𝑡) − 𝑎

(2)

where the force, 𝐹𝑝 , is simply calculated as restoring force of the elastic spring with an
exponential expression of relative displacement value, 𝛿. 𝑅 indicates constant stiffness
coefficient of the spring. It takes between 40 kN/mm 3/2 and 80 kN/mm 3/2
(1.2×109 – 2.6×109 N/m3/2 ) according to experimental analyses conducted on concrete
surfaces [12].

Figure 1. Analytical impact model

Equation of motion of two linked buildings with linear viscous dampers is given as,
𝑴𝑿̈ + 𝑪𝑿̇ + 𝑲𝑿 + 𝑭𝒑 = −𝑴𝒓𝑥𝑔̈

(3)

where 𝑴, 𝑲 and 𝑪 are mass, stiffness and damping matrices with the size of sum of building
storeys. 𝒓 is influence coefficient matrix in the form of unit vector. Eq. (4) shows detailed
structural matrices as follow,
[𝑴𝟏 ]
𝑴
(𝑚, 𝑚)
(𝑚 + 𝑛, 𝑚 + 𝑛) = [𝟎]
[ (𝑛, 𝑚)

[𝟎]
(𝑚, 𝑛)
[𝑴𝟐 ]
(𝑛, 𝑛) ]

[ 𝑪𝟏 ]
(𝑚, 𝑚)
𝑪
(𝑚 + 𝑛, 𝑚 + 𝑛) = [𝟎]
[ (𝑛, 𝑚)

[𝟎]
(𝑚, 𝑛)
[𝑪𝟐 ]
(𝑛, 𝑛) ]
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𝑲
(𝑚, 𝑚)
( 𝑚 + 𝑛, 𝑚 + 𝑛) = [𝟎]
[ (𝑛, 𝑚)

[𝟎]
(𝑚, 𝑛)
[ 𝑲𝟐 ]
(𝑛, 𝑛) ]

(4)
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where subscripts, 1 and 2, denote the number of buildings.
2.2 Wavelet Transform
The continuous wavelet transform (cwt) compares a signal with translated and scaled copies of
a basic wavelet. If 𝜓(𝑡) is a wavelet addressed at t=0 with time support on [-T/2, T/2],
then

1
√𝑠

𝜓(

𝑡−𝑢
𝑠

) is centered at t = u with time support [-sT/2+u, sT/2+u]. The cwt is defined as

the sum over all time of the signal multiplied by a scaled, shifted version of the wavelets
function where both the time and frequency windows can be changed. Wavelet coefficients
are given by [9,13-15],
∞

𝑊𝑓 = √𝑎 ∫−∞ 𝑓 (𝑡) 𝜓 ( 𝑎𝑡 − 𝑏) 𝑑𝑡

(5)

in which, 𝜓(𝑡) is mother wavelet while 𝜓 is conjugated of scales and translated version of
selected mother wavelet. 𝑎 and 𝑏 is scale and translation factor, respectively.
Wavelet transformation is superior to Fourier analysis in structural dynamics since wavelet
coefficients account for time-varying nature of nonstationary signals, such as structural
responses under earthquake excitation. Morlet wavelet which is convenient in seismic data
analysis [16] in Matlab environment is used in this study.

3. RESULTS
The wavelet transformation graphics are given in Fig.2 for 5, 10 and 15 storey of neighbouring
buildings in all cases due to space constraint. The graphics clearly shows the increased number
of pounding incidents as the storey number is increased. For stiffer neighbouring building in
case 2, the number of collisions is less than that of in more flexible buildings. Additionally, high
severity of pounding can be clearly seen in case 3.
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Figure 2. Wavelet transform of pounding forces

4. CONCLUSION
The results are summarized as below:
• Number and severity of pounding incidents highly depends on the rigidity of the
neighbouring building.
• As a result of being adjacent to a more flexible building, impact forces are augmented.
• Buildings collide more often when the neighbouring building is more flexible. This
phenomenon is due to significant contribution of foundation moments to overall
response of flexible structural system. Flexible buildings are likewise more susceptible
to impact.
• As the storey number increases, pounding force is accelerated.
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ÖZET
Yeraltı madencilik faaliyetleri sonucunda, zemin içinde üretim boşlukları oluşmaktadır. Üretim
boşluklarının, büyük açıklık boyutlarına ulaşması ile açıklık üzerindeki zemin katmanları birbirinden
ayrılarak göçmekte ve oluşan üretim boşluklarını doldurmaktadır. Yeraltı madenciliğinin uygulandığı
yerlerde, üretim boşluğu seviyesinden başlayan ve boşluk üzerindeki ardışık zemin katmanlarının göçmesi
ile zamanla yeryüzüne ulaşan bu zemin hareketlenmesi madencilik tasmanı olarak adlandırılmaktadır. Bu
çalışma kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu müessesesinden alınan +48500 GK maden
kesiti ANSYS sonlu elemanlar programı ile iki boyutlu olarak modellenip, zeminin kendi ağırlığı etkisinde
ve madencilik kaynaklı üretim boşlukları etkisiyle oluşan oturma değerleri hesaplanmıştır. 1500m derinliğe
3325m genişliğe sahip olan +48500 GK zemin kesiti; 10065 düğüm noktalı, genişliği 0.5m ile 10m arasında
değişen sonlu elemanlara bölünmüştür. Zemin hareketinin gerçeğe daha yakın sonuçlar vermesi için zemin
yan yüzeyleri kayıcı, taban rijit kabul edilmiştir. İlgili kesit üzerinde çıkartıldığı bilinen üç ayrı kömür damarı
etkisiyle oluşan üretim boşlukları dikkate alınarak yer yüzeyinde meydana gelen oturma değerleri
hesaplanmıştır. Açılan üretim boşluğu sayısı arttıkça yüzey deformasyonlarına bağlı olarak rölatif
deformasyonların arttığı ve üretim boşluğunun/galerinin açıldığı bölgede oturmaların daha fazla olduğu
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kömür damarı, Madencilik tasmanı, Üretim boşluğu.

Determination Of Ground Settlements Resulted From Mining Subsidence
With Numerical Method
ABSTRACT
As a result of underground mining activities, production gaps are formed in the ground. As the production
gaps reach large opening sizes, the ground layers on the production gap and collapse from each other and
fill the production gaps. This ground movement, which starts from the production gap level and reaches
the earth with the collapse of successive soil layers above the gap, called as mining subsidence where
underground mining activities are applied. In this study, the mining section at +48500 GK given by Turkey
Hard Coal Enterprises (TTK) Kozlu Institutions, is modeled with the finite element method with the ANSYS
program. Production gaps caused by mining activities are calculated. +48500 GK ground section with a
depth of 1500m and a width of 3325m; are divided to finite elements which have 10065 nodes and ranging
in width from 0.5m to 10m. In order to the ground movement to give more realistic results, the lateral
surfaces of the ground are assumed as the roller supported and the base is rigid. The ground subsidence
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values resulting from the production gaps caused by the effect of three different coal seams were
determined. It was concluded that as the number of production gaps increases, relative deformations
increased due to settlements were higher in the area where the production gap / gallery was opened.
Keywords: Coal seam, Mining subsidence, Production gap.

1.GİRİŞ
Yeraltı madencilik faaliyetleri sonucunda, zemin içinde üretim boşlukları oluşmaktadır. Bu
boşluklar, üretim açıklığına bağlı olarak galerilerde olduğu gibi, derinlerde ve küçük boyutlarda
kaldığında zeminin kemerleşme etkisi ile boşluk tavanı kendini tutabilmekte ve bir göçük
oluşumu olmayabilmektedir. Ancak üretim boşluklarının, büyük açıklık boyutlarına ulaşması ile
açıklık üzerindeki zemin katmanları birbirinden ayrılarak göçmekte ve oluşan üretim boşluklarını
doldurmaktadır. Yeraltı madenciliğinin uygulandığı yerlerde, üretim boşluğu seviyesinden
başlayan ve boşluk üzerindeki ardışık zemin katmanlarının göçmesi ile zamanla yeryüzüne ulaşan
zemin hareketlenmesi madencilik tasmanı olarak adlandırılmaktadır. Bu zemin hareketlerinin
değeri işletilen kömür damarının kalınlığına, derinliğine, eğimine ve pano boyutlarına bağlıdır.
Zemin hareketleri yeryüzündeki konutlarda, sanayi tesislerinde, karayolu ve demiryollarında, su
kanalizasyon şebekelerinde ve tarım alanlarında farklı hasarlar meydana getirir. Hasarda
zemindeki eğim, eğilme ve birim şekil değiştirmenin biri veya birkaçı etkili olmaktadır. Hasar
miktarları, zemin hareketlerinin büyüklüğüne, yeryüzünün jeolojik ve topoğrafik yapısına ve
yapıların fiziksel özelliklerine bağlı olarak değişmektedir.
Türkiye’nin en büyük kömür madenlerinin işletildiği ve bir kıyı şehri olan Zonguldak 1900’lu
yılların başından beri kömür madenlerinin işletilmesinden kaynaklı tasmanla maruz kalmaktadır
[1]. Zonguldak taşkömürü havzası Türkiye’nin taş kömürünün de çıkarıldığı tek havzadır. Özellikle
taş kömürü madeni yapılan bu bölge zemininde daha önce oluşan çökmeler zeminde çok büyük
hasarlara yol açarak çevreyi, endüstriyi ve yerleşim yerlerini tehdit etmektedir [2,3]. Tasman
kaynaklı çökmelerin çok sık yaşanması ve buna bağlı olarak can ve mal kaybı riskinin yüksek
olmasından dolayı bu alanın gözlenmesi gerekliliği büyük önem taşımaktadır.
Çalışma alanı olarak yeraltı madenciliğinin özellikle kömür madeni çalışmalarının yoğun olarak
yapıldığı Kozlu bölgesi ele alınmıştır. Kozlu, Zonguldak ilinin kuzeybatısında yer alan ve
Karadeniz’e kıyısı olan ilçemizdir. Kozlu taşkömürü işletme müessesesi Zonguldak şehrinin 8 km
batısında ve kıyı şeridinde yer almaktadır (Şekil 1.1). Bölgede yer alan kömür damarı oluşumları
Paleozoik zamanda Karboniferin Vestfaliyen ve Namuriyen dönemlerinde oluşmuştur [4].
Çalışma kapsamında TTK Kozlu müessesesinden alınan Kozlu +48.500 GK kesiti iki boyutlu olarak
modellenmiştir. Modeli oluşturulan zeminin kendi ağırlığı altında meydana gelen oturmaları
referans alınıp, zemin içerisinde oluşturulan farklı bölgedeki kömür damarlarının boşaltılması
sonucu oluşması beklenen rölatif oturma değerleri hesaplanmıştır. Zeminin kendi ağırlığı altında
ve boşaltılan üç adet kömür damarı etkisinde oluşan rölatif oturma değerleri ANSYS programı
yardımıyla hesaplanarak elde edilen sonuçlar verilmiştir.
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Şekil 1.1 Çalışma Alanı (Google Earth) [5]

2.SAYISAL MODELLEME VE ANALİZLER
2.1 Modellenen Zeminin Malzeme Özellikleri
Kozlu Formasyonu konglomera, mikalı kum taşı, kumtaşı, kil taşı, silt taşı, kireç taşı ve kömür
damarlarından oluşmaktadır. Kum taşı genellikle kaba orta tanelerden oluşmaktadır. Tabaka
kalınlıkları ise ince tabakalı ve kalın tabakalı arasında değişmektedir. Kömür damarlarının tavan
ve tabanında, genellikle kil taşı ve silt taşından oluşan bir seviye bulunmaktadır. Kömür
damarlarının kalınlığı 0,5 metre ile 10 metre arasında değişmektedir. Kozlu Formasyonunun
taban kesiminin gölsel çökellerle, kalın ve yanal olarak yaygın kömür damarları içeren üst
bölümünün taşkın ovası çökelleriyle, diğer seviyelerinin ise menderesli akarsu çökelleriyle temsil
edildiğini belirtmiştir [6]

Şekil 2.1 Zemin Kesiti ve Kömür Damarları

Modellenen zemin için kullanılan malzeme özellikleri Tablo 2.1’de görülmektedir.
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Tablo 2.1.Malzeme Özellikleri

Malzeme Tipi
Kum taşı
Kil taşı
Kireç taşı
Kömür

Malzeme özellikleri
Elastisite Modülü (€)
Yoğunluk (ρ)
(GPa)
(Tf/m3)
2,843
2,253
10,739
2,64
7,792
2,583
2,5
1,5

Poisson oranı (µ)
0,225
0,325
0,22
0,3

1500m derinliğe 3325m genişliğe sahip olan +48500 GK zemin kesiti; 10065 düğüm noktalı,
genişliği 50cm ile 10m arasında değişen sonlu elemanlara bölünerek zemin hareketinin gerçeğe
daha yakın sonuçlar vermesi için zemin yan yüzeyleri kayıcı, taban rijit kabul edilmiştir. İlgili kesit
üzerinde çıkartıldığı bilinen üç ayrı kömür damarı etkisiyle oluşan üretim boşlukları dikkate
alınarak yer yüzeyinde meydana gelen oturma değerleri hesaplanmıştır.

3.ZEMİNİN KENDİ AĞIRLIĞI ALTINDA MEYDANA GELEN OTURMALAR
Zeminin kendi ağırlığı etkisinde meydana gelen oturma değerleri referans kabul edilerek, yatay
deformasyon dağılımı ve düşey deformasyon dağılımı elde edilmiştir (Şekil3.1). Zeminin kendi
ağırlığı altındaki genel oturma durumu Şekil 3.2’de verilmiştir.

(a)
(b)
Şekil 3.1. Zeminin kendi ağırlığı altında meydana gelen (a) Yatay deformasyon diyagramı
(b) Düşey deformasyon diyagramı

Şekil 3.2. Zeminin kendi ağırlığı altında deformasyona uğramış şekli
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4.ÜRETİM BOŞLUĞU SEBEBİYLE MEYDANA GELEN OTURMALAR
Bir adet kömür damarının çıkarılmasıyla (sulu kömür damarı) zemin kesitinde meydana gelen
yatay ve düşey gerilme değerleri Şekil 4.12’te, rölatif oturma grafiği de Şekil 4.2’de verilmiştir.
Zeminde meydana gelen maksimum rölatif oturma değeri 0,32m olarak ölçülmüştür. Meydana
gelen tasman kaynaklı çökmelerin, galerinin bulunduğu bölgede maksimum değere ulaştığı
gözlemlenmiştir.

(a)
(b)
Şekil 4.1. Bir adet kömür damarının çıkarılmasıyla meydana gelen (a) Yatay deformasyon diyagramı
(b) Düşey deformasyon diyagramı

Şekil 4.2. Bir adet üretim boşluğu nedeniyle oluşması beklenen rölatif oturmalar

İki adet kömür damarının çıkarılmasıyla (sulu ve acılık kömür damarları) zemin kesitinde
meydana gelen yatay ve düşey gerilme değerleri Şekil 4.3’te rölatif oturma grafiği de Şekil 4.4’te
verilmiştir. Zeminde meydana gelen maksimum rölatif oturma değeri 1,3 m olarak ölçülmüştür.
Meydana gelen tasman kaynaklı çökmelerin, galerinin bulunduğu bölgede maksimum değere
ulaştığı gözlemlenmiştir.
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(a)
(b)
Şekil 4.3. İki adet kömür damarının çıkarılmasıyla meydana gelen (a) Yatay deformasyon diyagramı
(b) Düşey deformasyon diyagramı

Şekil 4.4. İki adet üretim boşluğu nedeniyle oluşması beklenen rölatif oturmalar

Üç adet kömür damarının çıkarılmasıyla (sulu, acılık ve çay kömür damarları) zemin kesitinde
meydana gelen yatay ve düşey gerilme değerleri Şekil 4.5’te, rölatif oturma grafiği de Şekil 4.6’da
verilmiştir. Zeminde meydana gelen maksimum rölatif oturma değeri 1,62m olarak ölçülmüştür.
Meydana gelen tasman kaynaklı çökmelerin, galerinin bulunduğu bölgede maksimum değere
ulaştığı gözlemlenmiştir.

(a)
(b)
Şekil 4.5. Üç adet kömür damarının çıkarılmasıyla meydana gelen (a) Yatay deformasyon diyagramı
(b) Düşey deformasyon diyagramı
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Şekil 4.6. Üç adet üretim boşluğu nedeniyle oluşması beklenen rölatif oturmalar

3.SONUÇLAR
Bu çalışmada, madencilik sebebiyle zeminde açılan üretim boşluklarından dolayı yeryüzünde
oluşan oturma ve kabarmaların sayısal yöntemlerle analizi yapılmıştır. Bu kapsamda Türkiye
Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu müessesesinden alınan +48500 GK maden kesitinin sonlu
elemanlar modeli oluşturularak, zeminin kendi ağırlığı etkisinde ve madencilik kaynaklı üretim
boşlukları etkisiyle oluşan oturma değerleri hesaplanmıştır. Nümerik modelde öncelikle kömür
panolarının boşaltılması sonucu oluşan üretim boşlukları/galeriler oluşturulmuştur. Galeri etkisi
ve zeminin kendi ağırlığı altında yükleme durumu dikkate alınarak zeminde meydana gelen
yüzeysel deformasyonlar ANSYS programı ile belirlenmiştir. Gerçeğe daha yakın sonuç vermesi
için zeminin yan yüzeyleri kayıcı, taban rijit kabul edilmiştir.
Zeminin kendi ağırlığı altında oluşan oturmalar referans olarak alınarak zemin-galeri etkisinden
dolayı meydana gelen oturmalar bulunarak rölatif oturma grafiği oluşturulmuştur. Bu
sonuçlardan yola çıkarak zeminde açılan galerilerin yüzeydeki etkisi galerilerin bulunduğu yerde
maksimum olduğu, zeminin sağ ve sol yüzeylerine doğru gidildikçe oturma ve kabarmaların
meydana geldiği görülmektedir. Ayrıca açılan üretim boşluğu sayısı arttıkça yüzey
deformasyonlarına bağlı olarak rölatif deformasyonların da arttığı ve tasman kaynaklı zemin
hareketlerinin meydana geldiği sonucuna varılmaktadır.[7]
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Farklı Çaptaki Silindirik Köprü Ayakları Etrafında Meydana Gelen
Oyulmaların Deneysel Olarak İncelenmesi
Bedriye Bilge Kılınç 1, Gökçen Bombar2, António H. Cardoso 3,
1
Izmir Kâtip Çelebi Universitesi, İnşaat Müh. Böl., İzmir, Türkiye, bilgee.kilinc@gmail.com
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Özet
Oyulma kavramı en temel hâliyle, bir köprü ayağının çevresinde yer alan taban malzemesinin
hareketlenerek mansap yönüne doğru süreklenmesidir. Bu sürüklenmeye bağlı olarak, köprü ayaklarının
çevresinde oluşan oyulma derinliğinin zamana bağlı gelişiminin belirlenmesi, köprülerin tasarımında ve
bahsedilen bu oyulmanın azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar için büyük önem taşımaktadır. Bu
çalışmada, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin akışkanlar mekaniği ve hidrolik laboratuvarında, köprü
ayakları etrafındaki yerel oyulmalar deneysel olarak çalışılmıştır. Bunun için beton bir kanal inşa edilmiş
ve bu kanalda sabit debide hem 16 cm hem de 12 cm çaplı dairesel en kesitli köprü ayakları etrafındaki
yerel oyulmalar incelenmiştir.İnşa edilen beton kanalın test bölümü 15 m uzunluğunda, 120 cm
genişliğindedir ve dikdörgen bir kesite sahiptir. Köprü ayakları ise şeffaf pleksiglastan meydana
gelmektedir. Deney debisi 67 l/s olarak ayarlanıp, temiz su oyulma şartları oluşturularak akım şiddeti V/Vc
= 0,78 olarak elde edilmiştir. Dane medyan çapının 1.044 mm olduğu üniform dağılımlı kum taban
malzemesi olarak kullanılmıştır. Kanal membasından 10 m uzaklıktaki bir kesitte, her iki köprü ayağı da
hassas ve düzgün bir şekilde kanal içine yerleştirilmiş ve bu ayakların içine sırasıyla 0o, 45o, 90o, 135o, 180o,
225o, 270o, 315o açılarının okunabildiği şeffaf cetveller yerleştirilmiştir. GoPro kameranın bu köprü
ayaklarının içine indirilmesiyle, deneyin başlangıcından sonuna kadar belirli zaman dilimlerinde ölçümler
kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına alınan videolardan kum seviyeleri ve derece karşılığından açıları not
edilerek, zamana bağlı oyulma değişim grafikleri hazırlanmıştır. Deneylerden alınan veriler, literatürde yer
alan zamana bağlı oyulma değişimi bağıntılarıyla detaylıca kıyaslanmıştır. Kıyaslamalar göstermektedir ki,
gerçekeştirilen deneysel çalışmanın verileri en iyi Franzetti vd. (1982) tarafından önerilen denklemle ifade
edilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Köprü ayakları, oyulma derinliği, oyulma derinliğinin zamanla değişimi.

Experimental Investigation of Scouring Around Cylindrical Bridge Piers of
Different Diameters

Abstract
The concept of scouring, in its most basic form, is the movement of the base material around a bridge pier
and driftage of it downstream. Depending on this drift, determining the time-dependent development of
the scour depth around the bridge piers is of great importance for the designing of the bridges and for
the countermeasures to reduce this scouring. In this study, local scourings around bridge piers were
experimentally studied in the fluid mechanics and hydraulic laboratory of İzmir Kâtip Çelebi University.
For this purpose, a concrete channel was constructed and local scourings around the bridge piers with a
diameter of 16 cm and 12 cm at constant flow were examined. Bridge piers are made of transparent
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plexiglass. By setting the test flow rate as 67 l/s, clean water scouring conditions were established and the
current intensity was obtained as V/Vc = 0.78. Uniformly distributed sand with a median grain diameter
of 1.044 mm was used as the base material. In a section at a distance of 10 m from the canal upstream,
both bridge piers were precisely and properly placed in the channel and transparent rulers were placed
in these piers where the angles of 0 o, 45o, 90o, 135o, 180o, 225o, 270o, 315o can be read respectively. By
lowering the GoPro camera into these bridge piers, measurements were recorded at certain time periods
from the beginning to the end of the experiment. By noting the sand levels and angles in terms of degrees
from the recorded videos, time-dependent scour change plots were prepared. The data obtained from
the experiments are compared in detail with the correlations of time-dependent scour changes in the
literature. The comparisons show that the data of the performed experimental study can be expressed
with the equation proposed by Franzetti et al. (1982) .
Keywords: Bridge piers, scour depth, time evolution of scour depth.

1. GİRİŞ
Oyulma kavramı, belirli bir akış hızına sahip akımın, aşındırıcı etkisi sebebiyle nehir yatağında
veya köprü kenar ve orta ayaklarında bulunan malzemeleri taşıması ya da sürüklemesi olarak
ifade edilir. Köprü ayakları ile akım etkileşimi nedeniyle köprü ayakları etrafında meydana gelen
oyulmalara “yerel oyulmalar” denmektedir. Yerel oyulmalar, temiz su ve hareketli taban
oyulmaları olarak iki ana sınıfa ayrılır. Taban malzemesinin, yaklaşan akımın etkisiyle
sürüklenebilmesi için gerekli olan akım hızına “kritik hız” adı verilir. Eğer akımın sahip olduğu hız
kritik hızdan daha fazlaysa taban malzemesinin kayma gerilmesi aşılır ve akarsu tabanında
malzeme sürüklenmesi başlamış olur. Bu tür yerel oyulmalara “Hareketli Taban Oyulması” adı
verilirken, yaklaşan akımın sahip olduğu hız kritik hızdan daha küçükse akarsu tabanında bir
malzeme sürüklenmesi başlamaz fakat bu bölgede oyulma başlar. Bu tür oyulmalara ise “Temiz
Su Oyulması” adı verilir [4,8].
Araştırmacılar denge oyulma derinliği için, dse, farklı tanımlamalarda bulunmuşlardır. Örneğin;
Chabert and Endilger (1956) temiz su oyulması koşullarında, denge oyulma derinliğine, oyulma
çukurunun “kayda değer ölçüde” değişmediği zamanda ulaşıldığını varsaymıştır. Ettema (1980),
oyulma işlemi için 3 faz tanımlamıştır ve bunlardan 3. olan faz için “oyulma derinliği pratik olarak
artık daha fazla artmıyorsa bu derinlik denge oyulma derinliğinin olduğu denge fazıdır” demiştir.
Melville ve Chiew (1999), 24 saatlik bir sürede, oyulma oranının köprü ayağı çapının % 5'ine
düştüğü zaman olarak dengeye gelme zamanını belirtmiştir. Coleman vd. (2003), denge oyulma
çukurunun bir noktada “nispeten yavaş oranda” derinleşmeye devam edeceğini belirtmiştir. Her
araştırmacı “kayda değer ölçüde”, “pratik olarak” ve “nispeten yavaş oranda” gibi kavramların
anlamlarını farklı bir şekilde yorumlamıştır. Franzetti vd. (1992) ve Oliveto ve Hager (2002),
oyulma derinliğinin sınırlı bir sürede elde edilemeyeceğini hatta oyulma çukurunun gelişiminin
asla bitmeyeceğini belirtmişlerdir [2].
Şimdiye kadar temiz su oyulması şartları altında birçok çalışma gerçekleştirilmiştir ve denge
oyulma derinliğini tahmin etmek için birçok sayıda ampirik denklem önerilmiştir. Oyulma
derinliğinin zamanla değişimi konusu büyük önem taşımaktayken, literatürde var olan
çalışmaların büyük bir kısmı denge oyulma derinliği üzerine yoğunlaşmıştır fakat, oyulma
derinlikleri ve zaman arasındaki ilişki üzerinde yapılan çalışmalar buna kıyasla çok daha azdır.
Melville ve Chiew (1999), silindirik köprü ayakları etrafında oluşan yerel oyulma derinlikleri
üzerine zamanın etkisini, uniform taban malzemesi kullanarak temiz su koşullarında incelemiştir
[11]. Önerdikleri denklem ile denge oyulma derinliğine ulaşılması için gerekli zamanı ve
gerçekleşen oyulma derinliğinin belirli bir zamandaki miktarını tahmin etmeyi amaçlamışlardır.
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Oliveto ve Hager (2002), oyulma derinliğinin zamana göre değişimini temiz su oyulması
koşullarında incelemişlerdir. Bunun için gerçekleştirdikleri deneysel çalışmalarında 3’ü uniform
olmak üzere 6 farklı sediment kullanmışlardır ve yeni bir ampirik denklem önermişlerdir.
Kothyari vd. (2007), yaptıkları deneysel çalışmayla, zamana bağlı oyulma derinliğinin
belirlenmesi için, oyulma derinliğini gerçek ve harekete geçiş densimetrik dane Froude sayıları
arasındaki fark ile ilişkilendiren bir ampirik denklem önermişlerdir. Aksoy vd. (2017), yerel
oyulma derinliğinin ve denge oyulma derinliğinin zamansal değişimini analiz etmişlerdir ve
hesaplama gerektiren tek parametrenin kritik hız, Vc, olduğu yeni ampirik bir denklem
önermişlerdir [1].
Bu çalışmanın amacı, farklı çaptaki silindirik köprü ayakları etrafında ayrıntılı ölçümler yaparak,
silindirik köprü ayakları etrafındaki oyulmanın zamansal değişimini araştırmak ve bulunan
sonuçları literatürdeki mevcut bağıntılarla karşılaştırmaktır.

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ
Köprü ayakları etrafındaki oyulma problemi, 1950’li yılların başından itibaren yoğun olarak
çalışılmış olmasına rağmen, konunun karmaşık olması nedeniyle henüz tüm koşullara
uygulanabilecek genel bir yöntem geliştirilememiştir. Karmaşık yapısından dolayı birçok etkili
parametre içeren oyulma kavramı çeşitli alt başlıklar altında incelenmektedir. Bunlar akışkan
yoğunluğu ρ ve suyun kinematic viskozitesi ν gibi akışkan parametreleri, yaklaşan akım derinliği
h, ortalama yaklaşan akım hızı V ve kayma hızı 𝑢∗ gibi akım parametreleri, dane medyan çapı d50,
dane dağılımının geometric standart sapması σg ve sediment yoğunluğu ρs gibi taban malzemesi
parametreleri, Köprü ayağı genişliği b ve ayak şekil faktörü Ks gibi köprü ayağı paramtreleri ve t
zaman parametresi gibi belirtilebilmektedir [8].
Vc, kritik akım hızını (m/s) belirtmektedir ve (1) ile belirtilen logaritmik hız dağılımı denklemi
kullanılarak hesaplanabilmektedir. Logaritmik hız dağılımı denkleminde belirtilen 𝑢 ∗𝑐 , değeri
kritik kayma hızı olup (m/s) “Shield Diagramı” esas alınarak aşağıda belirtilen (2) ve (3)
denklemleriyle hesaplanmaktadır [1].
Vc
u∗c

= 5,75 log( 5,53

h
d50

)

(1)

u∗c = 0,0115 + 0,0125d1,4
50
u∗c = 0,0305d50

0,5

− 0,0065d50

0.1 mm < d50 < 1 mm
−1

1 mm < d50 < 100 mm

(2)
(3)

Franzetti vd. (1982), deney süresinin dairesel bir köprü ayağı etrafındaki nihai oyulma derinliğini
incelemiştir ve zamana bağlı oyulma derinliğini veren denklem (4)’ü önermişlerdir. Denklemde
belirtilen ds, değeri herhangi bir t anındaki oyulma değerini (m), dse denge oyulma değerini (m)
ve β1 ve β2 değeri sabit değerler olup β1 = -0,028 ve β2 = 1/3 olarak belirtilmiştir [3].
ds
Vt β2
= (1 − expβ1 ( ) )
(4)
dse
b
Melville ve Chiew (1999), yaptıkları deneysel çalışmalarında, temiz su koşulları altında uniform
taban malzemesi kullanarak silindirik köprü ayaklarında yerel oyulma derinliğinin zamansal
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gelişimini dikkate almışlardır ve akış süresinin yerel oyulma derinliği üzerindeki etkisini
araştırmışlardır ve sonucunda (5) numaralı denklemi önermişlerdir [11].
ds
Vc
t 1.6
= exp {−0.03 | ln ( )| }
dse
V
te

(5)

Bu denklemde belirtilen b, değeri köprü ayağı çapını (m) belirtmekte; te, değeri denge zamanı (t)
olarak tanımlanmakta ve aşağıda (6) ve (7) numaralı denklemlerle hesaplanabilmektedir.
𝐷 𝑉
( − 0,4)
𝑉 𝑉𝑐

ℎ

𝑡𝑒 = 48,26

𝐷 𝑉
𝑦
( − 0,4) ( )
𝑉 𝑉𝑐
𝐷

ℎ

𝑡𝑒 = 30,89

𝑏

𝐷

>6
(6)
<6

(7)

Ayrıca, Melville ve Chiew (1999), yerel oyulma derinliğinin belirlenmesi için mevcut bağıntılarla
birlikte kullanılabilen zamana bağlı yeni bir bağıntı önermişlerdir ve denklem (8)’de bu bağıntı
belirtilmiştir.
𝑑𝑠 = 𝐾𝑦𝐷 𝐾𝐼 𝐾𝑑 𝐾𝑡

(8)

Kt, zaman faktörü olup, Kt = ds /dse ‘dir. KyD, akış derinliği–köprü ayağı genişliği faktörü olup (9),
(10) ve (11) numaralı denklemler aracılığıyla hesaplanabilmektedir.
𝑏
< 0,7
ℎ
𝑏
0,7 ≤ ≤ 5
ℎ
𝑏
>5
ℎ

𝐾𝑦𝐷 = 2,4𝐷

(9)

𝐾𝑦𝐷 = 2√𝑦𝐷

(10)

𝐾𝑦𝐷 = 4,5𝐷

(11)

KI, akım yoğunluğu faktörü olup, V/Vc >1 iken KI = 1; V/Vc <1 iken KI = V/Vc ‘dir. Parçacık boyut
faktörü Kd, (12) ve (13) denklemleri kullanılarak hesaplanmaktadır.
𝑏
> 25
𝑑50
𝑏
𝑑50

≤ 25

𝐾𝑑 = 1

𝐾𝑑 = 0,57 𝑙𝑜𝑔(2,24

(12)
𝑏
𝑑50

)

(13)

Oliveto ve Hager (2002), büyük bir veri setini kullanarak zamanın oyulma üzerindeki etkisini
araştırmak için köprü orta ve yan ayakları üzerinde 3’ünün uniform olduğu 6 farklı taban
malzemesi kullanarak araştırmalar yapmışlardır ve araştırmalarının sonucunda oyulma
derinliğinin zamana bağlı hesaplanabilmesi için denklem (14)’ü önermişlerdir. Denklemde
belirtilen dst, zamana bağlı oyulma derinliği; ZR, referans uzunluğu (ZR = (yb2)1/3) ; N, şekil faktörü
dairesel kesitli köprü ayakları için 1,25 olarak kabul edilmiştir; Fd, densimetrik dane Froude sayısı
(Fd = V/(g’d50)1/2 ; g’, göreceli yerçekimi ivmesi ( g’ = g ;  = (s-)/); T boyutsuz zaman (T =
t/tR) ve tR (15) denklemiyle hesaplanmaktadır [12].
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1
𝑑𝑠𝑡
= 0,068𝑁𝜎𝑔 −2 𝐹𝑑 1,5𝑙𝑜𝑔(𝑇)
𝑍𝑅

𝑡𝑅 =

(14)

𝑍𝑅
1
[𝜎𝑔 3 (𝑔′ 𝑑50 )0,5 ]

(15)

Kotyari vd. (2007), son oyulmaya götüren parametrelerin (sediment karakteristiği, yaklaşan akım
hızı ve engel geometrisi) kombinasyonunu tanımlamak için ilgili zaman ölçütünü belirlemek
amacıyla denklem (16)’yı önermişlerdir [7].
𝑑𝑠
𝑍𝑅

2 ⁄3

= 0.272𝜎𝑔 1⁄2 (𝐹𝑑 − 𝐹𝑑𝛽 )

log (𝑇)

(16)

Burada, Fdβ, oyulmanın başlangıcı için densimetrik parçacık Froude sayısıdır ve (17) denklemiyle
hesaplanmaktadır.
𝐹𝑑𝛽 = [𝐹𝑑𝑖 − 1.26∑∑𝑐𝑎 𝛽 1

⁄4 𝑅ℎ
(

𝑑50

1 ⁄6

)

] 𝜎𝑔 1

⁄3

(17)

, element şekil faktörü ve ca, Cascade parametresidir ve dairesel köprü ayakları için ( = ca =
1)’dir; β eleman engel faktörü ( β = b/B); B, kanal genişliği (m); Fdi, yaklaşım akımındaki sediment
hareketinin başlangıcı için densimetrik parçacık Froude sayısıdır ve (18.a), (18.b) ve (18.c)
denklemleriyle hesaplanmaktadır. Burada, Rh, hidrolik yarıçap (m); d50, medyan dane çapı (m);
𝐷∗ , boyutsuz tane boyu (𝐷∗ = (g/v2)1/3d50 )’dur.
𝐷∗ ≤ 10
10 < 𝐷∗ ≤ 150;
𝐷∗ ≥ 150;

𝐹𝑑𝑖 = 2.33 𝐷∗

1 ⁄12

𝐹𝑑𝑖 = 1.080 𝐷∗

(

1 ⁄12

𝐹𝑑𝑖 = 1.65 (

𝑅ℎ
𝑑50

(

𝑅ℎ
𝑑50

1 ⁄6

)

𝑅ℎ
𝑑50

(18.a)
1 ⁄6

)

(18.b)

1 ⁄6

)

(18.c)

Aksoy vd. (2017), yaptıkları çalışmalarında yerel oyulma derinliğinin zamansal gelişimini ve
denge oyulma derinliğini analiz etmişlerdir. Araştırmacılar deneylerini medyan çapı 3,5 mm olan
uniform sediment serili dikdörtgen kesitli bir kanalda 15 mm, 20 mm, 40 mm ve 80 mm çapa
sahip 4 farklı dairesel kesitli köprü ayaklarını kullanarak temiz su oyulması koşullarında deneyler
uygulamışlardır. Ultrasonic sensörler kullanarak oyulma derinliğini belirlemişlerdir ve bu elde
ettikleri verileri kullanarak yeni ampirik bir denklem olan (19)’u önermişler. Burada, Ts, boyutsuz
zaman parametresi ( Ts = td50(gd50)0,5/b )’dir [1].
3

𝑑𝑠
𝑉 2 ℎ 0,15
(
) ( )
(𝑙𝑜𝑔 𝑇𝑠 )0,6
= 0,8
𝑏
𝑉𝑐
𝑏
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3. DENEY DÜZENEĞİ
Bu çalışmada yer alan deneyler İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmiştir. Uygulanan deneyler
uzunluğu 15 m genişliği 120 cm olan betondan inşa edilen dikdörtgen kesitli bir kanalda
gerçekleştirilmiştir ve kanaldaki su derinliğini kontrol edebilmek için kanalın mansap kısmına
ayarlanabilir bir kapak inşaa edilmiştir ve kanal içindeki su derinliği bu kapak sayesinde tüm
deneyler boyunca kontrol altında tutulmuştur. Kanala su temini Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik
Laboratuvarı’nın bodrum katına yerleştirilmiş 24 m3 hacimli su tankı ve 15 kW güce sahip
santrifüj pompa yardımıyla bir devir-daim sistemi oluşturularak sağlanmıştır. Kanala temin
edilen suyun debisini belirleyebilmek için pompanın giriş borusuna akış hızını 0,1 l/s hassasiyetle
ölçebilen elektromanyetik akış ölçer cihazı (OPTIFLUX 1000) monte edilmiştir. Kanaldaki suyun
debisi bu ultrasonik elektromanyetik akış ölçer cihazıyla kontrol edilmiştir. Deneylerin
uygulandığı kanalın plan görünümü Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Deney Düzeneği Plan Görünümü [5,6]

Kanalın membasından itibaren 8 m mesafe ve mansabından 3 m mesafeye yükseltilmiş zemin
oluşturmak amacıyla tuğlalar yerleştirilmiş ve aradaki boşluk ince kumla doldurulmuştur.
Yerleştirilen tuğlaların üstü ince bir şilte yardımıyla kaplanmıştır ve toplam kum seviyesi 7cm
olacak şekilde ince kum kanal tabanına serilmiştir. Kanal girişine tuğladan bir duvar inşa edilmiş
ve ayrıca tuğla duvar bitiminden başlayarak 2 m mesafede kanal girişine iri çakıllar serilmiştir.
Gelen suyun tuğla duvardan geçerek hızının azaltılması ve aynı zamanda tam türbülanslı bir akış
elde etmek amaçlanmıştır. Aynı amaç doğrultusunda memba girişine taşlar serilmiştir. Kanalda
kullanılan uniform kumun karakteristik özellikleri Tablo 1’de belirtilmiştir [5].
Tablo 1. Kumun karakteristik özellikleri [5,6]

No
1
2
3
4

Parametreler
dg+
σg*
d50**
Cu*** = d60/d10

Değer (mm)
1,018
1,160
1,044
1,245

: dg, geometrik ortalama çap (mm),
: σg, geometrik standart sapma (mm),
**: d , kümülatif tanecik çapı dağılımı eğrisinin %50’sine karşılık gelen dane çapı,
50
***: Uniformluk katsayısı (mm).
+
*
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Uygulanan her deneyin başlangıcından önce kanalın membasından 10 m uzaklıkta belirlenmiş
bir kesitte 16 cm ve 12 cm çapındaki köprü ayakları düzgün bir şekilde kanala yerleştirilmiştir ve
köprü ayaklarının etrafındaki oyulma derinliğini belirleyebilmek için 0 o, 45o, 90o, 135o, 180o, 225o,
270o, 315o açılarının belirlendiği şeffaf bir asetat cetveli yerleştirilmiştir. Yerleştirilen cetvelin
kanal içindeki görünümü Şekil’2 de gösterilmiştir. Belirlenen zaman dilimlerinde GoPro kamera
köprü ayaklarının içine sarkıtılarak veriler kaydedilmiştir.

Şekil 2. Kanala yerleştirilen köprü ayağı ve asetat cetveli açıları [5,6]

Deneysel çalışmalar, temiz su koşulları için Tablo 2’de verilen parametreler kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. 67 l/s debi altında 12 cm köprü ayağı çapı kullanılarak uygulanan deney B12
olarak ve 7 cm köprü ayağı kullanılarak uygulanan deney B07 olarak adlandırılmıştır.
Tablo 2. Deney parametreleri

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Deney parametreleri
Q (l/s)
b (cm)
B (cm)
h (cm)
B/h
R (cm)
V (m/s)
Vc (m/s)
V/Vc
tdeney (saat)

B12
67
12
120
17
7,1
13,25
32
42
0,78
172

B07
67
7
120
17
7,1
13,25
32
42
0,78
379

Parametreler
Q: Debi
b: Köprü ayağı çapı
B: Kanal genişliği
h: Su derinliği
B/h: genişliği derinlik oranı
R: Hidrolik yarıçap
V: Ortalama hız
Vc: Kritik hız
V/Vc: Akış yoğunluğu
tdeney: Deney süresi

4. DENEY SONUÇLARI
Uygulanan B07 ve B12 deneylerinden elde edilen sonuçlara göre köprü ayağı etrafındaki oyulma
derinliklerinin her bir açıya göre zamana bağlı değişimi aşağıda sırasıyla Şekil 3 ve Şekil 4’te
sunulmaktadır. B07 ve B12 deneylerinde maksimum oyulma derinliği değeri suyun köprü ayağına
ilk değdiği yer olan 180o’de gözlemlenirken minimum oyulma derinliği değeri mansapta yani
0o’de gözlemlenmiştir. Ayrıca B07 deneyinde maksimum oyulma derinliği 18,5 cm ve minimum
oyulma derinliği 15 cm; B12 deneyinde maksimum oyulma derinliği 21,8 cm ve minimum oyulma
derinliği 17 cm olarak ölçülmüştür.

İnşaat Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Civil Engineering Full Paper Proceedings

A.96

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

35

35

0°
180°

90°
270°

135°
315°

25

25

20

20

15

0°
180°

30

ds (cm)

ds (cm)

30

45°
225°

45°
225°

90°
270°

135°
315°

15

10

10

5

5
(a)

0
0

(b)

0

60 120 180 240 300 360 420
t (hr)

0

60 120 180 240 300 360 420
t (hr)

Şekil 3. (a) B07 (b) B12 deneyleri için açılara göre oyulma derinliğinin zamansal değişimi [5,6]
B07 ve B12 deneylerinde, 180 o’de gözlemlenen maksimum oyulma derinliği için bu açıdaki oyulma
derinliği miktarının zamanla değişimi literatürde yer alan denklem sonuçlarına göre incelenmiştir ve
sırasıyla Şekil 5 ve Şekil 6’da sunulmuştur. Bu inceleme sırasında yapılan literatür karşılaştırmasıyla birlikte
deney sonuçları Franzetti vd. (1982)’de önerdiği denklemle en iyi bir uyumu gösterirken, Aksoy vd. (2017)
ile Kothyari vd. (2007) tarafından önerilen denklemlerde aynı iyi uyumu gösteremediği gözlemlenmiştir.
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Şekil 4. (a) B07 ve (b) B12 deneyleri için oyulmanın zamanla değişiminin literatürle karşılaştırılması [5,6]

5. SONUÇLAR
Gerçekleştirilen B07 ve B12 deneyleri aşağıdaki sonuçları ortaya koymuştur:
Köprü ayakları etrafındaki oyulma derinlikleri açılara göre karşılaştırıldığında, en fazla
oyulma derinliğinin akımın köprü ayağına ulaştığı ilk yer olan 180 o’ye yani ayağın memba
kısmına; en az oyulma derinliğine ise akımın köprü ayağına en son ulaştığı yer olan 0 o’ye yani
ayağın mansap kısmına karşılık geldiği gözlemlenmiştir.
Bu çalışmada gerçekleştirilen detaylı literatür incelemesine göre, bu çalışmanın verilerinin
köprü ayağı etrafındaki oyulma derinliğinin zamana bağlı değişimi için en iyi Franzetti vd. (1982)
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tarafından sunulan denklem ile sağlandığı, en düşük uyumun ise Kothyari vd. (2007) ile Aksoy vd.
(2017)’nin sunduğu denklemler ile sağlandığı belirlenmiştir.
Aynı zamanda sabit bir debi koşulunda, köprü ayağı çapı ve oyulma derinliği arasında bir
doğru orantı olduğu yani köprü ayağı çapı arttıkça oyulma derinliğinin arttığı gözlenmiştir.
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Özet
Bu çalışmada, iki yönlü fonksiyonel derecelendirilmiş (2D-FD) basit kirişin eğilme davranışı sonlu elemanlar
yöntemiyle incelenmiştir. Önerilen sonlu eleman, beş düğüm noktası ve on serbestlik derecesine (üç
eksenel, dört enine ve üç dönme yer değiştirme) sahiptir. Yer değiştirme alanı, birinci mertebeden kayma
deformasyonlu kiriş teorisine göre ifade edilmiş; Lagrange prensibi kullanılarak hareket denklemleri elde
edilmiştir. Kiriş malzemesine ait bileşenlerin hacim içerisinde değişimleri, bir kuvvet fonksiyonu ile
tanımlanmıştır. Kuvvet fonksiyonu üst indis değerleri (Px, Pz) ve narinlik oranları (L/h) için maksimum
boyutsuz yer değiştirme değerleri, boyutsuz normal ve kayma gerilme değerleri elde edilmiş; önerilen
sonlu elemanın doğruluğu araştırılmıştır. Sayısal sonuçlar literatürdeki mevcut çalışmaların sonuçları ile
karşılaştırılmış ve son derece uyumlu oldukları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: İki yönlü fonksiyonel derecelendirilmiş kiriş, sonlu elemanlar yöntemi, eğilme analizi.

Bending Analysis Of Two-Directional Functionally Graded Beams By The
Finite Element Method
Abstract
In this study, the bending behavior of a two-directional functionally graded (2D-FG) simple beam is
investigated by the finite element method. The present finite element has five nodes and ten degrees-offreedom (three axial, four transverse, and three rotational displacements). Displacement field is defined
according to the first-order shear deformation theory, and the equations of motion are derived by
Lagrange’s principle. The variation of the components of the beam material in the volume is defined by a
power-law rule. The maximum normalized displacements, the normalized normal and shear stresses are
obtained for various values of the power-law indices (Px, Pz) in the x and z directions and the slenderness
(L/h). The accuracy of the present finite element is investigated. Numerical results are compared with the
available literature, and a good agreement is shown between the results.
Keywords: Two-directional functionally graded beam, finite element method, bending analysis.

1. GİRİŞ
Genellikle, seramik ve metallerin belirli oranlarda karışımıyla imal edilen fonksiyonel
derecelendirilmiş malzemeler (FDM), özel kompozitler olup bileşiminde bulunan malzemelerin
mekanik özellikleri bir noktadan diğerine düzenli ve sürekli olarak değişmektedir. Bu
malzemeler, bünyelerinde bulunan seramikten dolayı yüksek sıcaklığa ve metalden dolayı da
yüksek gerilmelere dayanıklıdırlar. Ayrıca FDM’lerde bir malzemeden diğerine derecelendirilmiş
şekilde geçiş sağlandığından gerilme yığılmaları ve çatlak gelişimi engellenebilmektedir.
Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelere olan talebin her geçen gün artması, bunların
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mekanik davranışlarını daha iyi anlamayı gerektirmektedir. Literatürü incelediğimizde birçok
çalışma karşımıza çıkmaktadır.
Lü vd. [1] çift yönlü fonksiyonel derecelendirilmiş kirişlerin eğilmesi ve ısıl deformasyonları için
çeşitli mesnetlenme koşullarına göre durum uzayı tabanlı diferansiyel kuadratur yöntemi
kullanarak yarı analitik elastisite çözümleri sunmuşlardır. Vo vd. [2] çeşitli kiriş teorilerini
kullanarak FDM sandviç kirişlerin statik analizlerini sonlu elemanlar ve Navier yöntemleri ile
yapmışlardır. Şimşek [3,4] çeşitli sınır şartlarına sahip 2D-FDM kirişlerin serbest titreşim,
zorlanmış titreşim ve burkulma analizlerini Timoshenko ve Euler–Bernoulli kiriş teorilerine göre
incelemiştir. Karamanlı [5-7] çeşitli kiriş teorilerini kullanarak iki yönlü fonksiyonel
derecelendirilmiş sandviç kirişlerin serbest titreşim ve eğilme analizlerini yapmıştır. Turan [8],
FDM sandviç kirişlerin statik, serbest titreşim ve burkulma analizleri için iki farklı sonlu eleman
modeli önermiş; elde ettiği sonuçları Navier tipi analitik çözümle karşılaştırmıştır. Li vd. [9]
yüksek mertebeden kayma deformasyonlu kiriş teorisine dayalı sonlu elemanlar yöntemi
kullanarak fonksiyonel derecelendirilmiş sandviç kirişlerin statik analizini sunmuşlardır. Aslan
vd.[10] çift yönlü fonksiyonel derecelenmiş malzemeden yapılmış doğru eksenli kirişlerin serbest
titreşim analizini frekans uzayında incelemişlerdir. Bu çalışmada, FDM çubukları idare eden
denklemler birinci mertebe kayma deformasyonlu kiriş teorisine dayalı minimum toplam enerji
prensibi yardımıyla elde edilmiştir. Turan ve Kahya [11,12], trigonometrik seri fonksiyonlarını
kullanarak FDM kiriş ve tabakalı kompozit kirişin serbest titreşimlerini Navier yöntemiyle ele
almışlardır. Ghatage vd. [13] çok yönlü fonksiyonel derecelendirilmiş kiriş, plak ve kabuk gibi
yapıları modelleyen ve analiz eden çalışmaları bir araya toplayarak bir literatür çalışması
sunmuşlardır. Karamanlı ve Vo [14] fonksiyonel derecelendirilmiş gözenekli mikro kirişlerin
boyuta bağlı mekanik tepkilerini modifiye edilmiş şekil değiştirme gradyanı teorisi ve yarı-3D
teori ile incelemişlerdir.
Bu çalışmada, iki yönlü fonksiyonel derecelendirilmiş (2D-FD) basit kirişin eğilme davranışı sonlu
elemanlar yöntemiyle incelenmiştir. Önerilen sonlu eleman, beş düğüm noktası ve on serbestlik
derecesine (üç eksenel, dört enine ve üç dönme yer değiştirme) sahiptir. Yer değiştirme alanı,
birinci mertebeden kayma deformasyonlu kiriş teorisine göre ifade edilmiş; Lagrange prensibi
kullanılarak hareket denklemleri elde edilmiştir. Kiriş malzemesine ait bileşenlerin hacim
içerisinde değişimleri, bir kuvvet fonksiyonu ile tanımlanmıştır. Kuvvet fonksiyonu üst indis
değerleri (Px, Pz) ve narinlik oranları (L/h) için maksimum boyutsuz yer değiştirme değerleri,
boyutsuz normal ve kayma gerilme değerleri elde edilmiş; önerilen sonlu elemanın doğruluğu
araştırılmıştır. Sayısal sonuçlar literatürdeki mevcut çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılmış ve
son derece uyumlu oldukları görülmüştür.

2. TEORİK FORMÜLASYON
Bu çalışmada, iki yönlü fonksiyonel derecelendirilmiş basit kirişin eğilme davranışı sonlu
elemanlar yöntemiyle incelenmiştir. Kullanılan sonlu eleman, on serbestlik dereceli olup Şekil
1’de görülmektedir. Dikdörtgen kesitli üniform 2D-FD kirişin boyu L, kesit boyutları b×h olarak
verilmektedir (Şekil 2). 2D-FD kirişin lineer elastik, izotrop olduğu ve malzeme özellikleri
yükseklik ve uzunluk boyunca
P

P

P

P

x  x 1 z z

E ( x, z ) = ( Es − Em ) 1 −
  +  + Em
 2L   2 h 
x  x 1 z z

G ( x, z ) = (Gs − Gm ) 1 −
  +  + Gm
 2L   2 h 
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şeklinde değiştiği kabul edilmektedir. Burada, Es ve Em sırasıyla seramik ve metalin elastisite
modülüdür. Aynı şekilde Gs ve Gm sırasıyla seramik ve metalin kayma modülüdür. Px, Pz kuvvet
fonksiyonu üst indis değerleridir ve negatif olmayan bir sayıdır.
Şekil 1’de görülen sonlu eleman için yer değiştirme vektörü

u = {u1 u2

u3

w1

w2

w3

w4 1 2 3}T

(2)

şeklindedir. Burada u, w ve  sırasıyla boyuna ve enine yer değiştirmeler ile dönme bileşenleri
olup çubuk ekseni üzerinde ölçülmektedirler.
Birinci mertebe kayma deformasyonu kiriş teorisine göre herhangi bir noktadaki yer
değiştirmeler

U ( x, z) = u( x) − z  ( x), W ( x, z) = w( x)

(3)

şeklindedir. Sayısal çözüm için yer değiştirmeler
3

4

3

i =1

i =1

i =1

u ( x) = i ( x) ui , w( x) =  i ( x) wi ,  ( x) = i ( x) i

(4)

şeklinde kabul edilmiştir. Burada, i ( x) ,  i ( x) ve i ( x) şekil fonksiyonlarını, ui , wi ve i ise
genelleştirilmiş yer değiştirmeleri göstermektedir. i ( x) ve i ( x) şekil fonksiyonları için ikinci
dereceden,  i ( x) için ise üçüncü dereceden polinomlar seçilmiştir.

Şekil 1. 10 serbestlik dereceli sonlu eleman

z

y
E(L,h/2)

Es

x

h/2
h/2
Em

L

Em

b

Şekil 2. 2D-FD kirişin koordinat takımı ve geometrisi
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Denge denklemleri

d  L  L
=0

−
dt  qi  qi

(5)

Lagrange eşitliği yardımıyla elde edilmiştir. Burada, L = T − (U + V ) Langragian fonksiyonu ve
qi düğüm noktalarındaki genelleştirilmiş koordinatlardır. İfadedeki T ve U sırasıyla kinetik ve şekil
değiştirme enerjilerini, V ise dış yükün yaptığı işi göstermektedir. (3), (4) ve (5) ifadeleri
yardımıyla hareket denklemi
(6)

ku = f

şeklinde elde edilir. Burada, k rijitlik matrisi, f ise dış yük vektörüdür. Bu eşitliğin çözümünden
yer değiştirmeler elde edilir.

3. SONUÇ
Bu bölümde, düzgün yayılı yük altında iki yönlü fonksiyonel derecelendirilmiş basit kirişin (Şekil
3) kuvvet fonksiyonu üst indis değerleri (Px, Pz) ve narinlik oranları (L/h) için maksimum boyutsuz
yer değiştirme değerleri, boyutsuz normal ve kayma gerilme değerleri elde edilmiştir. 2D-FD
basit kiriş için kuvvet fonksiyonu üst indis değerlerine göre önerilen sonlu elemanın doğruluğu
araştırılmıştır.
Bu modelde kullanılan metal (alüminyum, Al) ve seramik (alüminyum oksit, Al2O3) için malzeme
özellikleri sırasıyla:
• Em = 70GPa, m = 2702kg/m3, m = 0,3
• Es = 380GPa, s = 3960kg/m3, s = 0,3
şeklindedir. Burada, kiriş malzemesi için sırasıyla metal ve seramiğe ait Elastisite modülü (E),
yoğunluk () ve Poisson oranı () verilmiştir. Kesmede düzeltme faktörü K=5/6 olarak alınmıştır.
Yer değiştirmeler ve gerilmeler

w=

100 Em h3
h
h
W ( x, z ) ,  xx =  xx ( x, z ) ,  xz =  xz ( x, z )
4
qL
qL
qL

(7)

şeklinde boyutsuz olarak sunulmuştur.

Şekil 3. Düzgün yayılı yük altında 2D-FD basit kiriş
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İki yönlü fonksiyonel derecelendirilmiş basit kirişin orta kesitinde boyutsuz yer değiştirmelerin
eleman sayısıyla değişimi Tablo 1’de verilmiştir. Burada L/h = 5, Px = Pz = 2 olarak alınmıştır.
Tablodaki sonuçlara göre statik analizler için kirişin 30 elemana bölünmesi yeterli olmaktadır.
Tablo 2’de iki yönlü fonksiyonel derecelendirilmiş basit kirişin orta kesitinde boyutsuz yer
değiştirmelerin kuvvet fonksiyonu üst indis değerleri (Px, Pz) ve narinlik oranlarına (L/h) göre
değişimi incelenmiştir. Önerilen sonlu eleman çözümünün sonuçları Px=0 için Vo vd. [2]
tarafından yapılmış birinci mertebe kayma deformasyonlu kiriş teorisine dayalı analitik yöntemin
sonuçlarıyla kıyaslanmıştır. Sonuçların birebir aynı olduğu görülmüştür. Ayrıca elde edilen
sonuçlar dört bilinmeyenli kayma ve normal deformasyon teorisini kullanan Karamanlı [6] ile
karşılaştırılmış ve sonuçların oldukça uyumlu oldukları kanaatine varılmıştır. Tablo
incelendiğinde L/h=5 ve 20 için Px = Pz =0 olması durumunda en küçük boyutsuz yer
değiştirmelerin meydana geldiği görülmektedir. Bu durumda kiriş tamamen seramikten
oluşmaktadır. Px ve Pz arttıkça kirişin malzeme özelliği seramikten metale doğru gitmektedir ve
bu durumda boyutsuz yer değiştirmeler artmaktadır. Bu senaryo beklenen bir durumdur. Çünkü
seramiğin elastisite modülü metalden daha büyüktür. Ayrıca L/h oranının artmasıyla yer
değiştirmelerin de artması beklenirken tablo incelendiğinde azaldığı görülmektedir. Bu durum
boyutsuzlaştırmadan kaynaklanmaktadır.
Tablo 1. İki yönlü fonksiyonel derecelendirilmiş basit kirişin orta kesitinde boyutsuz yer değiştirmelerin
eleman sayısıyla değişimi (L/h = 5, Px = Pz = 2)
Eleman Sayısı

Basit Kiriş

4
8
12
16
20
24
28
30
32
36

9,4838
9,7465
9,8368
9,8824
9,9100
9,9284
9,9416
9,9469
9,9515
9,9593

Tablo 2. İki yönlü fonksiyonel derecelendirilmiş basit kirişin orta kesitinde boyutsuz yer değiştirmelerin
kuvvet fonksiyonu üst indis değerleri (Px, Pz) ve narinlik oranlarına (L/h) göre değişimi
Px
L/h

5

20

0

Bu
Çalışma
3,1657

0
Karamanlı
[6]
3,1402

Bu
Çalışma
3,9835

1
Karamanlı
[6])
3,9791

Bu
Çalışma
4,9559

2
Karamanlı
[6]
4,9566

Bu
Çalışma
8,3250

5
Karamanlı
[6]
8,2264

Vo vd.
[2]
3,1657

1

6,2599

6,1343

6,2599

7,3312

7,2342

8,4341

8,3430

11,4306

11,2590

2

8,0303

7,8602

8,0303

8,9917

8,8636

9,9469

9,8333

12,4615

12,3067

5
0

9,6483

9,6041

2,8962

2,8952

9,6483

10,4841

10,4721

11,3175

11,3126

13,4708

13,4239

2,8962

3,6366

3,6662

4,5131

4,5679

7,5883

7,6257

1

5,8049

5,7215

5,8049

6,7733

6,7299

7,7671

7,7469

10,5101

10,4640

2
5

7,4397

7,2826

7,4397

8,2910

8,1853

9,1402

9,0653

11,4384

11,3622

8,8069

8,6485

8,8069

9,5398

9,4397

10,2880

10,2153

12,2935

12,2531

Pz
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Tablo 3 ve 4’te, 2D-FD basit kirişin boyutsuz normal ve kayma gerilmeleri Px, Pz ve L/h’nin
değişimine göre incelenmiştir. Burada, sonuçlar birinci mertebe kayma deformasyonlu kiriş
teorisine ve dört bilinmeyenli kayma ve normal deformasyonlu kiriş teorisine dayalı analitik
çözümlerle kıyaslanmıştır. Boyutsuz normal gerilmelerin tüm teoriler için yaklaşık olarak aynı
sonucu verdiği görülmüştür. Fakat boyutsuz kayma gerilmelerinde birinci mertebe kayma
deformasyonlu kiriş teorisinden elde edilen sonuçlar, dört bilinmeyenli kayma ve normal
deformasyonlu kiriş teorisinden elde edilenlerden daha küçüktür. Ayrıca, birinci mertebe kayma
deformasyonlu kiriş teorisine göre, L/h oranı arttıkça boyutsuz normal gerilmenin arttığı,
boyutsuz kayma gerilmesinin ise sabit kaldığı görülmüştür.
Şekil 4'te yayılı yük altında 2D-FD basit kirişte boyutsuz yer değiştirmelerin x/L’ye göre
değişimleri verilmiştir. Burada L/h =5 için Px = Pz = 2 olmaları durumlarına göre grafikler ayrı ayrı
incelenmiştir. Her iki grafiği incelediğimizde Px ve Pz artmasıyla birlikte boyutsuz yer
değiştirmelerin arttığı daha net görülmektedir.
Tablo 3. İki yönlü fonksiyonel derecelendirilmiş basit kirişte boyutsuz normal gerilmelerin  xx ( L 2, h 2)
kuvvet fonksiyonu üst indis değerleri (Px, Pz) ve narinlik oranlarına (L/h) göre değişimi
Px
L/h

0

Bu
Çalışma
3,7528

0
Karamanlı
[6]
3,8005

1

5,8001

2

6,7726

Pz

5

20

Vo vd.
[2]
3,7500

1
Bu
Karamanlı
Çalışma
[6]
3,7528
3,7945

2
Bu
Karamanlı
Çalışma
[6]
3,7528
3,7703

5
Bu
Karamanlı
Çalışma
[6]
3,7528
3,6740

5,8815

5,7959

5,5474

5,6196

5,2991

5,3454

4,6501

4,6207

6,8821

6,7676

6,3188

6,4155

5,9102

5,9789

4,9536

4,9475

5

7,9487

8,1145

7,9428

7,3402

7,4802

6,7894

6,8933

5,4568

5,4784

0

15,0111

15,0147

15,0000 15,0111

14,9895

15,0111

14,8909

15,0111

14,5014

1

23,2006

23,2099

23,1834 22,1895

22,1731

21,1962

21,0861

18,6002

18,2136

2

27,0905

27,1122

27,0704 25,2750

25,2728

23,6407

23,5505

19,8144

19,4770

5

31,7947

31,8070

31,7711 29,3608

29,3394

27,1574

27,0385

21,8272

21,5344

Tablo 4. İki yönlü fonksiyonel derecelendirilmiş basit kirişte boyutsuz kayma gerilmelerin  xz ( 0,0 )
kuvvet fonksiyonu üst indis değerleri (Px, Pz) ve narinlik oranlarına (L/h) göre değişimi
Px
L/h

5

20

0

Bu
Çalışma
0,6000

0
Karamanlı
[6]
0,7246

Bu
Çalışma
0,6000

1
Karamanlı
[6])
0,7923

Vo vd.
[2]
0,5976

1

0,6000

0,7234

0,5976

0,6000

2

0,5106

0,6618

0,5085

5
0

0,3930

0,5840

0,6000

0,7425

1

0,6000

2
5

Pz

Bu
Çalışma
0,6000

2
Karamanlı
[6]
0,8484

Bu
Çalışma
0,6000

5
Karamanlı
[6]
0,9278

0,7780

0,6000

0,8186

0,6000

0,8662

0,5106

0,7017

0,5106

0,7290

0,5106

0,7582

0,3914

0,3930

0,6001

0,3930

0,6099

0,3930

0,6203

0,5976

0,6000

0,8125

0,6000

0,8718

0,6000

0,9580

0,7432

0,5976

0,6000

0,7993

0,6000

0,8415

0,6000

0,8901

0,5106

0,6789

0,5085

0,5106

0,7199

0,5106

0,7486

0,5106

0,7792

0,3930

0,6037

0,3914

0,3930

0,6223

0,3930

0,6364

0,3930

0,6385
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Şekil 4. İki yönlü fonksiyonel derecelendirilmiş basit kirişte boyutsuz yer
değiştirmelerin x/L’ye göre değişimi

Şekil 5. İki yönlü fonksiyonel derecelendirilmiş basit kirişin orta kesitinde
boyutsuz normal gerilmelerin z/h’ye göre değişimi

Şekil 5'te yayılı yük altında 2D-FD basit kirişin kalınlığı boyunca boyutsuz normal gerilme dağılımı
verilmiştir. Şekiller incelendiğinde maksimum boyutsuz normal gerilmelerin üst yüzeyde
meydana geldiği görülmektedir. Burada, Px = 2 için Pz değeri arttıkça, kirişin üst yüzeyinde
boyutsuz normal gerilmelerin arttığı görülmektedir. Pz = 2 için ise Px değeri arttıkça, kirişin üst
yüzeyinde boyutsuz normal gerilmelerin azaldığı görülmektedir.
Çalışma sonucunda özetle, kullanılan birinci mertebe kiriş teorisine dayalı, beş düğüm noktalı ve
on serbestlik dereceli sonlu elemanın literatürle oldukça uyumlu sonuçlar verdiği görülmüştür.

İnşaat Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Civil Engineering Full Paper Proceedings

A.105

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

4. REFERANSLAR
[1] Lü, C.F.; Chen, W.Q.; Xu, R.Q.; Lim, C.W.: Semi-analytical elasticity solutions for bi-directional
functionally graded beams, International Journal of Solids and Structures, 45, 2008, 258–275.
http://doi:10.1016/j.ijsolstr.2007.07.018
[2] Vo, T.P.; Thai, H.-T.; Nguyen, T.-K.; Inam, F.; Lee, J.: Static behaviour of functionally graded
sandwich beams using a quasi-3D theory, Composites Part B: Engineering, 68, 2015, 59-74.
http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2014.08.030
[3] Şimşek, M.: Bi-directional functionally graded materials (BDFGMs) for free and forced
vibration of Timoshenko beams with various boundary conditions, Composite Structures, 133,
2015, 968–978. http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2015.08.021
[4] Şimşek, M.: Buckling of Timoshenko beams composed of two-dimensional functionally
graded material (2D-FGM) having different boundary conditions, Composite Structures, 149,
2016, 304–314. http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.04.034
[5] Karamanlı, A.: Bending behaviour of two directional functionally graded sandwich beams by
using a quasi-3d shear deformation theory, Composite Structures, 174, 2017, 70–86.
http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2017.04.046
[6] Karamanlı, A.: Bending analysis of two directional functionally graded beams using a fourunknown shear and normal deformation theory, Politeknik Dergisi, 21 (4), 2018, 861–874.
https://doi.org/10.2339/politeknik.389616
[7] Karamanlı, A.: Free vibration analysis of two directional functionally graded beams using a
third order shear deformation theory, Composite Structures, 189, 2018, 127–136.
https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2018.01.060
[8] Turan, M.: Tabakalı Kirişlerin Static, Serbest Titreşim Ve Burkulma Analizleri Için Bir Sonlu
Eleman Modeli, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon,
2018.
[9] Lia,W.; Mab, H.; Gaoc, W.: A higher-order shear deformable mixed beam element model for
accurate analysis of functionally graded sandwich beams, Composite Structures, 221, 2019,
110830. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2019.04.002
[10] Aslan T.A.; Noori, A.R.; Temel, B.: Çift yönlü fonksiyonel derecelenmiş malzemeli
Timoshenko kirişlerinin serbest titreşim analizi, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik
Bilimleri Dergisi, 8 (3), 2019, 030-036. doi: 10.28948/ngumuh.621183
[11] Turan, M.; Kahya, V.: Free vibration analysis of functionally graded beams, The Black Sea
Journal of Sciences, 8 (2), 2018,119-130. DOI: 10.31466/kfbd.453833
[12] Turan, M.; Kahya, V.: Use of trigonometric series functions in free vibration analysis of
laminated composite beams, Challenge Journal of Structural Mechanics, 6 (2), 2020, 61-67.
https://doi.org/10.20528/cjsmec.2020.02.002
[13] Ghatage, P.S.; Kar, V.R.; Sudhagar, P.E.: On the numerical modelling and analysis of multidirectional functionally graded composite structures: A review, Composite Structures, 236,
2020, 111837. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2019.111837
[14] Karamanli, A.; Vo, T.P.: A quasi-3D theory for functionally graded porous microbeams based
on the modified strain gradient theory, Composite Structures, 257, 2021, 113066.
https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.113066

İnşaat Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Civil Engineering Full Paper Proceedings

A.106

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

İklim ve Arazi Kullanımı Değişikliği Senaryoları Altında Bir İçmesuyu
Barajı Havzasında Su Erozyonun Modellenmesi
Modeling Water Erosion in a Drinking Water Supply Reservoir Catchment
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Özet
Toprağın türlü dış etkenler sayesinde, akarsular, sel suları ve rüzgârlar gibi dış kuvvetlerin aşındırması ile
yerinden koparılarak bir yerden başka bir yere taşınma olayına erozyon denir. Doğal süreçler veya insan
aktivitelerinin neden olduğu erozyon büyük toprak kayıplarına neden olmasından dolayı önemli coğrafi
olaylardan biridir. Erozyonun çeşitlerinden su erozyonu, genel anlamda yağışlar ile yeryüzüne düşen su
yağışın neden olduğu aşınma, taşınım ve birikim süreçlerinin tümüdür. Alansal olarak Dünya’nın her
yerinde görülen bir erozyon türü olup, bu anlamda toprak kayıplarına en çok neden olan ve en çok risk
taşıyan erozyon türü de yine su erozyonudur.
İzmir kentine içmesuyu temin eden Tahtalı Barajı, kentin en etkin yüzeysel su kaynaklarından birisi olup,
içmesuyu haznesinin su kirliliği ve sediment yüklerine karşı korunması büyük önem taşımaktadır. Sunulan
çalışmada, baraj havzasında su erozyonu miktarının belirlenmesi amacıyla, Üniversal Toprak Kayıpları
Eşitliği (USLE) yöntemi kullanılarak mekansal analizler gerçekleştirilmiştir. Havza ve civarı meteoroloji
istasyonlarına ait yağış verilerinden hareketle, USLE yağış faktörü (R) hesaplanmıştır. Drenaj havzasına ait
toprak örtüsü için toprağın granülometrisi, kum, kil ve silt yüzdelerine ilişkin bilgiler içeren ve yüksek
mekansal çözünürlükte uluslararası veritabanlarından derlenen toprak bilgileriyle toprak aşınabilirlik
faktörü (K) mekansal nitelikli olarak elde edilmiştir. Havzanın yine yüksek çözünürlüklü hava fotoğraflarına
dayalı olarak türetilmiş olan topoğrafik verilerin kullanımıyla havza yükselti modeli oluşturulmuş, bu
modelden hareketle de akış doğrultusunda eğim değişikliğini de dikkate alacak şekilde özelleştirilmiş bir
yaklaşımla USLE bağıntısındaki eğim ve eğim uzunluğu (LS) faktörleri hesaplanmıştır. Buna ek olarak, arazi
örtüsü bazında bitki amenajman (C) faktörünün yine havza üzerindeki mekansal dağılım haritası
oluşturulmuştur. Elde edilen tüm faktörler, USLE eşitliği altında mekansal analizlerde değerlendirilmiş; bu
yolla havzadaki erozyon miktarları belirlenmiş; sonrasında da sunulan çalışma kapsamında geliştirilen bir
yaklaşım/yazılımla havzadaki aşınma ve birikim miktarlarının alansal dağılımları elde edilmiştir. Ayrıca
Tahtalı Barajı Havzası’nda 2025-2050 dönemi iklim değişikliği senaryoları altında modellenen yağış verileri
kullanılarak iklim değişikliği senaryo tahmini R faktörü hesaplanmış; senaryo döneminde değişeceği
öngörülen arazi örtüsü tekrar modellenerek gelecek dönem tahmini C faktörü oluşturulmuştur. Senaryo
modellemelerinden bu şekilde elde edilen R ve C faktörleri, USLE denkleminde mekansal olarak tekrar
kullanılarak, yakın gelecek dönem (2025-2050) toprak erozyonu aşınma ve birikim haritaları elde
edilmiştir. Çalışma bulguları, havza ölçeğinde günümüz koşullarına göre ekstrem yağış olaylarında
tahminlenen ortalama artışlar ile arazi koşullarında öngörülen değişimler sonucu toprak erozyonunda
önemli değişimler yaşanacağına işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: İçmesuyu barajı, su erozyonu, iklim değişikliği, arazi örtüsü modellemesi
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Abstract
Erosion is the movement of soil from one place to another by being detached from its source by various
external forces such as rivers, flood waters and winds. Erosion caused by natural processes or human
activities is one of the important geographic events as it causes considerable soil losses. Water erosion,
one of the significant types of erosion, is generally the collection of erosion, transport and accumulation
processes caused by the water from rainfall. It is a type of erosion experienced all over the world spatially,
and in this sense, the erosion type that causes the biggest soil losses and that contains one of the highest
risks.
Tahtalı Dam, which provides drinking water to the city of İzmir, is one of the most effective surface water
resources of the city, and it is of great importance to protect the drinking water reservoir against water
pollution and sediment loads. In the presented study, spatial analyzes were carried out using the Universal
Soil Loss Equation (USLE) method to determine the amount of water erosion in the reservoir. Based on
the precipitation data of the basin and its surrounding meteorological stations, the USLE precipitation
factor (R) was calculated. The soil erosion factor (K) was obtained spatially, with soil information compiled
from international databases with high spatial resolution, including information on granulometry, sand,
clay and silt percentages for the soil cover of the drainage basin. The basin elevation model was generated
with the use of topographic data derived from high-resolution aerial photographs of the basin, and based
on this model, the slope and slope length (LS) factors in the USLE equation were calculated with an
international approach taking into account the slope change in the direction of the flow. In addition, the
spatial distribution map of the vegetation management (C) factor was created on the basis of land cover
over the basin. All factors obtained were evaluated in spatial analyses associated to the USLE equation; in
this way, the amount of erosion in the basin was determined; with an approach / software developed
within the scope of the presented study, the spatial distribution of the erosion and accumulation amounts
in the basin were obtained. In addition, the climate change scenario R factor was calculated by using the
precipitation data modeled under the 2025-2050 period climate change scenarios in the Tahtalı Dam
Basin; the land cover, which is estimated to change in the scenario period, was re-modeled and then the
future period estimate of the C factor was obtained accordingly. Soil erosion and accumulation maps for
the near future period (2025-2050) were obtained by using in the USLE equation the R and C factors
obtained from the spatial scenario modeling in this way. The findings of the study indicate that significant
changes are expected to occur in soil erosion rates as a result of the estimated average increases in
extreme rainfall events on the basin scale compared to today's conditions and the predicted changes in
land use conditions.
Keywords: Drinking water reservoir, water erosion, climate change, land cover modeling.

1. GİRİŞ
Tahtalı Barajı, etkin yüzeysel su kaynaklarından ve İzmir kentinin önemli içmesuyu
kaynaklarından birisidir. Bu sebepten dolayı içmesuyu haznesinin, su kirliliği ve sediment
yüklerine karşı korunması büyük önem taşımaktadır. Sunulan çalışmada, baraj havzasında su
erozyonu miktarının belirlenmesi amacıyla, Üniversal Toprak Kayıpları Eşitliği (USLE) yöntemi
kullanılarak mekansal analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yürütülen yöntem bütünü
dahilinde, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) araçları kullanılarak tümüyle yayılı nitelikte ve yüksek
çözünürlükte modellemeler gerçekleştirilmiş; klasik toprak kaybı tahmini uygulaması üzerinde,
erozyon faktörlerinin eğim uzunluğu boyunca ortalama değerlerini hesaplayan ek program
desteğinden yararlanılmış ve USLE yöntemininin toprak kaybı tahminlerinden çalışma sahası
toprak aşınma ve birikim bölgelerinin ayırt edilmesine yönelik bir yaklaşım geliştirilmiştir.

2. USLE YÖNTEMİNİN KULLANILMASI İLE TOPRAK EROZYON HESABI
Wischmeier ve Smith (1978) tarafından geliştirilen üniversal toprak kayıp denklemi, erozyonla
kaybolan toprak miktarının tahmin edilebilmesi amacıyla yaygın kullanılan matematiksel
modellerden biridir [1].
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Bu modelde erozyona etki eden topografya, iklim, toprak, jeolojik özellikler ve benzeri gibi
parametrelerin yanında birçok fiziksel, istatistiksel ve deneysel parametreler de kullanılır. Eşitlik
(1)’de verilen USLE denklemi 6 adet faktörün çarpımı ile yılda hektar başına ton cinsinden toprak
kaybı miktarını analiz etmektedir.

A=R*K *L*S*C*P

(1)

A: Toprak kaybı miktarı (t/ha/yıl)
R: Yağış aşındırma faktörü (ton.metre/hektar)
K: Toprak aşınabilirlik faktörü (ton ha-1 x ha MJ-1 x h mm-1)
L: Eğim uzunluğu faktörü
S: Eğim faktörü
C: Bitki amenajman faktörü
P: Toprak korunma faktörü

2.1 Sayısal Yükselti Modeli’nin Oluşturulması
Sayısal Yükselti Modeli’nin oluşturulması için halihazır haritalardaki eş yükselti eğrileri ve
noktasal nitelikli yükselti verilerinden yararlanılmış ve 10 metre gibi yüksek bir çözünürlükte
sayısal yükselti modeli havzayı temsilen oluşturulmuştur.

Şekil 1. Sayısal Yükselti Modeli

Sayısal yükselti modeli hidrolojik açıdan düzeltildikten sonra akım ağının oluşturulması için
öncelikle akış yönleri haritası oluşturulmuş ve böylece her bir hücredeki akışların izleyeceği
yönler grid bazlı olarak tanımlanmıştır. Bu akış yönleri haritasının kullanımıyla akım toplanma
haritası ya da diğer bir ismiyle eklenik akışlar haritası oluşturulmuştur. Böylece havzanın memba
ucundan (havza sınırından) itibaren barajın çıkışına (havzanın çıkışına) kadar olan kesimde akım
toplanmaları hücre değerlerinin eklenik değerleri üzerinden belirlenmiştir.
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2.2 Eğim S Faktörü
Havza topoğrafyasından yüzdesel eğim değişimi olarak eğim haritası oluşturulmuştur. Bu eğim
Haritasından eşitlik (2) kullanılarak USLE S Faktörü elde edilmiştir. USLE S faktörü sadece grid
bazında bulunduğu hücreye ilişkin olan değer gibi kullanılmak yerine hakim eğim uzunluğu
dikkate alınarak akış yolunda S faktörü ortalaması elde edilmiş, böylece her bir grid hücresinin
üzerinde drenaj alanını temsil edebilecek bir USLE S Faktörü ortalama olarak elde edilmeye
çalışılmıştır. Akış yolu ortalaması S Faktör hesaplanması işlemi, tasarlamış olduğumuz bir
program kodu kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
(2)

Şekil 2. (a) Eğim Faktörü Modeli ve (b) Akış Yolu Ortalama Eğim Faktörü Modeli

2.3 Toprak Aşınabilirlik K Faktörü
Erozyona etki eden diğer parametreler sabit tutulduğunda, farklı toprak türlerinin farklı
oranlarda erozyona uğrayacağını gösteren bir parametredir. Toprakta aşınabilirlik parametresi
toprak dokusuna, yapıya, organik maddeye ve geçirgenliğe dayanır.
Öncelikle toprağın kil, silt ve kum yüzdelerini içeren grid veriler elde edilmiştir. Bu veriler ile M
(Bünye) katsayısı haritasını elde etmek için eşitlik (3) uygulanmış ve grid bazlı M (Bünye) haritası
oluşturulmuştur.
(3)
Havza alanının toprak permeabilitesi (p), toprak granülometresi (s), toprağın içerdiği organik
madde yüzdesi ve M (Bünye) katsayısı kullanılarak eşitlik (4) ile K Faktör (Toprak Aşınabilirlik
Faktörü) grid bazlı harita şeklinde elde edilir. Harita üzerinde sıfır değerinde görülen bölümler
toprak erozyonunun tespitinde esas alınmayan su kütleleri ve yapay yüzey örtüsünü (yerleşim
yerleri, havalimanı, vb.) ifade etmektedir.

(4)
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Şekil 3. (a) Toprak Erodibilite K Faktör ve (b) Akış Yolu Ortalama Toprak Erodibilite K Faktör

2.4 Bitki Amenajman C Faktörü
Bitki örtüsü kökleri sayesinde toprağın tutulması toprak kaybını önlemede önemli rol
oynamaktadır. Bu nedenle arazinin bitki örtüsü önemli bir parametredir. Corine Arazi Örtüsü
kullanılarak eşitlik (5) ve (6) ile C Faktör (Bitki Amenajman Faktörü) elde edilmiştir.
(5)
(6)

Şekil 4. (a) Corine Arazi Örtüsü Haritası ve (b) Bitki Amenajman C Faktör

2.5 Yamaç Eğim Uzunluğu L Faktörü
Eğim, erozyonu etkileyen önemli faktörlerden biridir. Arazinin eğimi suyun akış yönünü ve hızını
belirlediğinden topoğrafyanın eğim derecesi, eğim uzunluğu ve yükselti özelliği toprak aşınım ve
taşınım miktarı üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir. Hickey [2,3] tarafından geliştirilen L faktörü
hesaplama algoritması kullanılmış ve grid bazlı harita elde edilmiştir.
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2.6 Yağış Aşındırma R Faktörü
1970 – 2005 referans dönemi yağış verilerinin toplanması ile eşitlik (7) kullanılarak R faktörü
haritası türetilmiştir.

(7)
Rain10: 10mm ve üstü yağmurlu günler için aylık yağış
Days10: 10mm ve üstü aylık yağışlı gün sayısı

Şekil 5. (a) Yağış Erozyon R Faktör ve (b) Akış Yolu Ortalama Yağış Erozyon R Faktör

2.7 Toprak Koruma P Faktörü
P Faktörü toprak koruma işlemleri faktörü olarak tanımlanır. Havzada belirli bir koruma işlemi
uygulanmadığından ve aynı zamanda daha kritik bir durum ortaya çıkartılması için P faktörü 1
alınmıştır. Böylece en kötü senaryo için tedbir alınması sağlanacaktır.
2.8 Toprak Kaybı Miktarının Tahmini
Üniversal Toprak Kayıpları Eşitliği (USLE) için hesaplanmış olan parametreler denklemde
yerleştirilerek grid bazlı toprak kaybı miktarı haritası elde edilmiştir. Böylece referans dönemde
havzada yıllık hektar başına en çok 359,9 ton toprak kaybı olduğu tespit edilir. Program kodu
sayesinde havzadaki toprak kayıp ve birikim miktarları tespit edilir. Bir hücreden diğerine
geçildiğinde, üstteki hücrenin drenaj alanından tahmin edilen yıllık hektar başına ton cinsinden
toprak kaybı miktarında bir artış söz konusu ise dikkate alnınan hücrenin toprak kaybına uğradığı
eğer azalma söz konusu ise hücrede birikim olduğu anlamına gelmektedir.
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Şekil 6. (a) Toprak Kaybı Miktarı Modeli ve (b) Toprak Erozyonu ve Birikim Alanları

2.9 İklim Değişikliği Senaryoları Altında Toprak Kaybının Modellenmesi
İklim değişikliği senaryoları altında havzanın erozyon modellemesi için çalışmaya konu proje
kapsamında üretilen bölgesel iklim modeli çıktıları kullanılarak 2025 – 2050 yılları için aylık yağış
verileri kullanılmıştır. Böylece aynı yöntem kullanılarak senaryo dönemi için R Faktörü yeniden
tahmin edilmiştir. Gelecek bitki örtüsü tahmini için de Tersset programı arazi örtüsü modelleme
modülü üzerinden senaryo dönemini temsilen arazi bitki örtüsü modellenmiş ve referans
döneme benzer nitelikte senaryo C Faktör dağılımı tekrar elde edilmiştir.

Şekil 7. (a) Senaryo Yağış Erozyon R Faktör ve (b) Senaryo Bitki Amenajman C Faktör

USLE denklemi bu iki senaryo faktör bazında tekrar hesaplandığında gelecek dönem senaryo
toprak kaybı miktarı tahmini oluşturulmuştur. Havzada 2050 yılına doğru hektar başına ton
cinsinden yıllık toprak kaybında artış yaşanabileceği tespit edilmiştir. Elde edilen grid bazlı toprak
kaybı haritası program kodu ile eklenik toplanma hesabı yapılarak arazideki toprak aşınım ve
birikim bölgeleri ve miktarları tespit edilir.
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Şekil 8. (a) 2050 Yılı Toprak Kaybı Miktarı ve (b) 2050 Yıllı Toprak Erozyonu ve Birikim Alanları

3. SONUÇ
Sunulan çalışma, bir içmesuyu havzasında özellikle İzmir gibi su kaynakları kısıtlı olan bir
metropoliten alanda yüzey suyu kaynaklı olan Tahtalı Barajı’nın erozyon riski altında gelecekte
nasıl etkilenebileceği, iklim ve arazi değişikliğinin buna ne ölçüde etki sağlayacağı konusunda bir
değerlendirme çalışması olmuştur.
Senaryo ve referans dönemleri birbirleri ile kıyaslandığında bitki amenajman faktörünün çok
değişmemiş olduğu buna karşın yağış aşındırma faktörün ciddi oranda değiştiği gözlemlenmiş ve
bu nedenle toprak kaybının artmasında yağış aşındırma faktörünün önemli etkisi olduğu tespit
edilmiştir.
Tablo 1. Referans ve Senaryo Dönemi Parametreleri

Parametreler
R Faktör: Yağış aşındırma (ort)
C Faktör: Bitki amenajman (ort)
Toprak
Erozyonu
Miktarı
(ton/ha.yıl)

Referans Dönem
(1970 – 2005)
275,60
0,082
359,91

Senaryo Dönem
(2025 – 2050)
368,66
0,091
407,68
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Özet
Kayıtlı tarihin ilk yıllarından beri, ağaçlar insanlığa barınak, yakıt ve aletler için yiyecek ve malzeme
sağlamıştır. Ahşap, en eski yapı malzemelerinden biridir. Bu doğal malzemenin güzelliği ve kendine özgü
özelliklerini kullanarak yaşadığımız yerlerde kullanarak hem mimari hem de mühendislik açısından
yapılar inşa ederiz. Ahşap, insanoğlunun aletleri kullanmayı ilk kez öğrendiği günden bu yana bina,
köprü, makine, savaş motoru, inşaat mühendisliği işleri ve teknelerin yapımında kullanılmıştır.
Ahşap, hem çekme hem de basınç kuvvetlerini aktarabilen bilinen en eski yapı malzemesidir ve bu da
onu bir kiriş ya da kolon elemanı olarak doğal olarak uygun hale getirir. Mühendislik açısından ahşap,
keresteden farklıdır. Kereste, ağaçların gövde ve dallarının yapıldığı, kesilerek çeşitli amaçlarla kullanılan
maddedir. Ahşap, bina için kullanılan kereste vb türevlerinden üretilmiş yapı elemanlarıdır.
Ahşap yapının tasarımı ve hesaplamalarına başlamadan önce, uygun bir tasarım modeli kuran
standartları anlamak gerekir. Bunu yaparken, hesaplamaları kolaylaştıran basit ama genellikle bilinen
modeller ile davranışı daha iyi yansıtan, ancak hata yapma ve göçme modlarını gözden kaçırma riski
daha yüksek olan daha karmaşık modeller arasında bir ikilem olabilir. Türkiye’de ahşap yapıların
üretimine ilişkin kuralların ahşap yapı standartlarında, deprem yönetmeliğinde ve yapı şartnamelerinde
ayrıntılı olarak belirtilmediği görülmektedir. Bu nedenle ülkemizde ahşap yapı üretimi zorlaşmakta,
uygulama ve izleme süreçlerinde eksiklikler ve zorluklar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada TS 647 ve
Eurocode 5 (TS EN 1995) ahşap yapı standartları tasarım kuralları ve hesaplama esasları açısından
karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: TS 647, TS EN 1995, Ahşap Yapı, Modelleme.

Comparison of TS 647 and TS En 1995 Regulations At The Design of
Timber Structures in Turkey
Abstract
From the earliest years of recorded history, trees have provided mankind with food and materials for
shelter, fuel and tools. Timber is one of the earliest building materials used by our predecessors, and
most of us experience a strong affinity with the beauty and intrinsic characteristics of this natural
material when timber is used in the places, we work and live.
Timber is the oldest known building material capable of transferring both tension and compression
forces- making it naturally suited as a beam element. Timber has been used in the construction of
buildings, bridges, machinery, war engines, civil engineering works and boats etc. since mankind first
learnt to fashion tools. From an engineering point of view, timber is different from wood. Wood is the
substance of which the trunks and branches of trees are made, which is cut and used for various
purposes. Timber is wood for building.
Before starting formal calculations, it is necessary to understand the standards set up an appropriate
design model. In doing this there may be a conflict between simple, but often conservative, models
which make the calculations easy, and more complicated models which better reflect the behaviour but
with a higher risk of making errors and overlooking failure modes. It is seen that the rules regarding the
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production of timber structures are not specified in detail in the timber structure standards, earthquake
codes and building bylaws are not restrictive. Therefore, timber structure production gets difficult,
deficiencies and challenges arise during implementation and monitoring processes in Turkey. In this
study, TS 647 and Eurocode 5 timber structure standards are compared in terms of design rules and
calculation principles.
Keywords: TS 647, TS EN 1995, Timber Structures, Modelling.

1. GİRİŞ
Çok eski zamanlardan bu yana ağaçlar yiyecek, barınak, yakıt, alet olarak insanların ihtiyaçları
için kullanılmıştır. Ahşap, en eski yapı malzemelerinden biridir. Alet ihtiyacı olarak
düşünüldüğünde binalar, köprüler, makineler, savaş motorları ve teknelerin yapımında
karşımıza çıkmaktadır. Modern anlamda ahşap yapılar ilk olarak 20. yüzyıl başlarında
Almanya’da yapı yönetmeliklerinde yer almış, daha sonra birleşim araçlarının da gelişmesiyle
birlikte oldukça yaygınlaşmıştır. Özellikle geliştirilen sentetik tutkalın birleşim aracı olarak
kullanılması, köprü, spor salonu vb. büyük yapı sistemlerinin de ahşap ile yapılabilmesine
imkan sağlamıştır.
Ahşap malzemenin avantajlı yönlerinden bazıları şunlardır:


Farklı iklim koşullarına uyum sağlar.



Hafif olduğundan mesnetlere aktarılan kuvvet göre azdır.



Hafif olması sayesinde montajı kolay, hızlı ve ekonomiktir.



Şekil vermek kolaydır.



Söküldükten sonra az bir zayiatla tekrar kullanılabilir.



İyi ısı ve elektrik yalıtımına sahiptir.

Ahşap malzemenin dezavantajlı yönlerinden bazıları ise aşağıda sıralanmıştır:


Hava nedeniyle rötre çatlakları oluşur.



Neme karşı duyarlıdır.



Homojen olmadığından çatlaklar, budaklar ve lif süreksizliği gibi nedenlerle dayanımı
kesit boyunca değişkendir.



Yangına karşı dayanıklı değildir.

Analitik ve deneysel çalışmalarla ahşap üzerinde daha çok araştırma yapılmalı, kusurlu
sayılabilecek yönleri üzerinde daha çok durulmalıdır.
Ahşap mühendisliğinin yaygınlaştırılması açısından ülkemizde kabul edilen yönetmelik ve
standartlar son derece önem arz etmektedir. Bu standartlarda öngörülen kriterler gerçekçi, ve
ahşaba özgü olmalıdır ki bu durumda sağlıklı ahşap yapılar inşa edilebilir.
Türkiye’de ahşap yapı kuralları standart ve yönetmeliklerde ayrıntılı olarak belirtilmemiştir.
Bunun sonucu olara ahşap yapı üretimi süreçlerinde eksiklikler ortaya çıkmaktadır. Bu
çalışmada TS 647 ve Eurocode 5 (TS EN 1995) ahşap yapı standartları tasarım kuralları ve
hesaplama esasları açısından karşılaştırılmıştır.
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2. TS 647
1979 yılında yayılnanan TS 647 Ahşap Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, masif ahşap ve
kontrplakların ayrı ayrı ve birlikte kullanımları ile oluşturulan ahşap yapıların hesap ve tasarım
kurallarını kapsamaktadır. Bu standartta emniyet gerilmelerine göre hesap esas alınmış ve bu
kapsamda dikkat edilmesi gereken kurallar belirtilmiştir. Dayanım hesapları, eğilme ve basınç
elemanlarının boyutlandırılması ve sehim hesapları standarttaki başlıklar arasında yer
almaktadır. Günümüz teknolojisi ile üretilebilebilen ahşap ürünler ve birleşim hesapları için
hesap kriterlerine yer verilmemiştir.
2018 yılında yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile hükümsüz kalmı Standart format,
okuyuculara bildirileri okurken yardımcı olacaktır ve bildiri kitabında bütünlük sağlayacaktır. Bu
yüzden, yazarların, bildirilerini oluştururken bu örnek dosyayı kullanmaları önerilir. Tam
metinlerde, sol, sağ, üst, alt 30 mm kenar boşluğu olan sayfa formatı kullanılmalıdır.
Tüm metin formatları, tek aralıklı ve girintisiz olmalıdır. Çift aralık sadece bu örnekte belirtildiği
gibi başlık ve alt başlıklardan önce kullanılmalıdır. Başlıkların ve alt başlıkların konumu ve biçimi
bu örnektekine benzemelidir.

2.1 TS 647’ ye Göre Hesaplarda Kullanılacak Yükler
Hesaplarda göz önünde bulundurulacak yükler şunlardır:
• Esas Yükler (EY): Öz ağırlık, ölü yükler (kaplama ağırlığı vb.), hareketli yükler (insan,
mobilya, eşya vb.), kar yükleri
• İlave Yükler (İY): Rüzgar yükleri, deprem yükleri, araç yükleri, hareketli vinç yükleri
Yapıya etkiyen yükler, TS 498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap
Değerleri standartı dikkate alınır.

2.2 TS 647’ ye Göre Ahşap Malzeme Sınıfları
Doğal yapısından kaynaklı lif eğikliği, nem, budak gibi olumsuz yanları sebebiyle ahşap
tasarımında mekanik özellikler değerlendirilirken çok hassas hareket edilip doğru sınıflandırma
yapılmalıdır. İğne yapraklı ağaçlardan çam, göknar ve ladin, geniş yapraklı ağaçlardan ise meşe,
kayın ve kestane ahşap yapılarda kullanılan ürünler olarak sayılabilir. İğne yapraklı ağaçlar
kendi arasında 3 sınıfa ayrılmıştır.

Malze Türü
İğne yapraklı
Geniş yapraklı

Tablo 1. Elastisite modülü ve kayma modülü değerleri
Kayma Modülü
Elastisite Modülü (𝐤𝐠⁄ 𝐜𝐦𝟐 )
(𝐤𝐠⁄𝐜𝐦𝟐 )
Liflere paralel
Liflere dik
100000
3000
5000
125000
6000
10000

Tablo 1’ de ahşap sınıfına göre elastisite modülü (E) ve kayma modülü (G) değerleri verilmiştir.
Elastisite modülü liflere paralel ve dik olmak üzere 2 çeşittir.
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Gerilme
Eğilme
Liflere paralel
çekme
Liflere paralel
basınç
Liflere
dik
basınç
Makaslama

Tablo 2. Ahşap Sınıfına Göre Emniyet Gerilmeleri
Emniyet Gerilmeleri (𝐤𝐠⁄ 𝐜𝐦𝟐 )
Sembol
İğne yapraklılar
Geniş yapraklılar
(meşe, kayın, kestane)
I
II
III
σeem
130
100
70
110
σçem
105
85
0
110
σbem//

110

85

60

100

σbem⊥

20

20

20

30

τem

9

9

9

10

Tablo 2’ de Ahşap Sınıfına Göre Emniyet Gerilmeleri verilmiştir. Görüleceği üzere, iğne yapraklı
ağaçlar 3 ayrı sınıf halinde değerlendirilmiş, geniş yapraklı ağaçların hepsi tek bir sınıf altında
toplanmıştır.

2.3 TS 647’ ye Göre Tasarım Esasları
TS 647’ de verilen emniyet gerilmeleri yöntemine göre tasarım kriterleri şu şekilde sıralanabilir.
•
•
•

Etkiyen yüklere göre gerilme bulunur (σi ).
Malzeme sınır gerilmesi güvenlik faktörüne bölünerek emniyet gerilmesi bulunur
(σem ).
Bulunan gerilme (σi ), emniyet gerilmesi (σem ) ile kıyaslanır.

3. TS EN 1995
2004 tarihinde yayınlanan EN 1995, 2004 tarihinde Türkçe’ ye çevrilerek TS EN 1995 adıyla
ülkemizde yayınlanmıştır. Hesap kriteri olarak taşıma gücü sınıır durumu (ULS) ve
kullanılabilirlik sınır durumu (SLS) olmak üzere 2 farklı sınır durumunun esas alındığı EN 1995’
te dayanım, analiz esasları, birleşimler, metal bağlantı elemanları, sehim ve titreşim gibi
konular üzerinde durulmuştur. Malzeme olarak masif ahşap ve kontrplakların yanı sıra
yapıştırılmış lamine ahşap ve mekanik birleşimli ahşap paneller gibi günümüz teknoloji ürünü
malzemeler de ele alınmıştır. TS EN 1995, yangına dayanıklı ahşap tasarımında da hesap
kriterlerine sahiptir.

3.1 TS EN 1995’ e Göre Hesaplarda Kullanılacak Yükler
TS EN 1995’ e göre tasarım yaparken dikkate alınacan yükler, TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki
Etkiler standartına göre belirlenir.
•
•
•
•
•
•

TS EN 1991-1-1: Yoğunluklar, binaların zati ağırlıkları ve maruz kaldığı diğer yükler
TS EN 1991-1-3: Kar yükleri
TS EN 1991-1-4: Kar etkileri
TS EN 1991-1-5: Isıl etkiler
TS EN 1991-1-6: Uygulama esnasında oluşan etkiler
TS EN 1991-1-7: Kazara oluşan etkiler
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Yükler etkime sürelerine dikkate alınırlar. Bununla ilgili tablo aşağıda verilmiştir.

Etki Süresi Sınıfı

Tablo 3. Yük etkime süreleri
Süre

Örnek

Sürekli

> 10 yıl

Öz ağırlık

Uzun

6 ay – 10 yıl

Depolama

Orta

1 hafta – 6 ay

Kar yükü

Kısa

< 1 hafta

Rüzgar yükü

Ani

Ani

Patlama, darbe yükü

Doğal bir kusur olan nem içeriği de, yapının bulunduğu iklim koşullarına bağlı olarak 3 farklı
kullanım sınıfı ile Tablo 4’ teki şekilde dikkate alınır:

Kullanım Sınıfı (KS)
1
2
3

Tablo4. Kullanım sınıfları
Ort. nem
İklim koşulları
≤ % 12
20 0 C ve % 65’ ten fazla bağıl nem
≤ % 20
20 0 C ve % 85’ ten fazla bağıl nem
> % 20
Kullanım sınıfı 2’ den fazla

3.2 TS EN 1995’ e Göre Ahşap Malzeme Sınıfları
Yumuşak ahşap için C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45, C50 ve sert ahşap
için D18, D24, D30, D35, D40, D50, D60, D70 olmak üzere toplam 2 farklı gruptan oluşan ve 20
farklı sınıflandırma yapılmıştır. Her sınıf için dayanım özelliklerinin yanında, liflere paralel
ortalama elastisite modülü (E0,mean ) , % 5 elastisite modülü (E0,05 ), liflere dik ortalama
elastisite modülü (E90 ,mean ), ortalama kayma modülü (Gmean ), karakteristik yoğunluk (ρk ) ve
ortalama yoğunluk ( ρmean ) değerleri de verilmiştir.

3.3 TS EN 1995’ e Göre Tasarım Esasları
Tasarımın temelinde kısmi güvenlik faktörleri yatar ki buna kısmi faktör yöntemi denir. Bu
yöntemde malzemenin karakteristik değerleri, ilgili tablolardan alınan kısmi faktöre bölünürek
tasarım değerine dönüştürülür. Böylece ahşap malzemenin bünyesinde bulunan olumsuz
özellikler de dikkate alınarak emniyetli tarafta kalınmış olur.
X d = k mod ∗

Xk
ϒM

(1)

2 tip sınır durumu vardır:

3.3.1 Taşıma Gücü Sınır Durumu (ULS):
Yapı elemanlarının göçme durumu ile ilgilenen tasarım durumudur.
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Ed ≤ R d
R d = k mod ∗

(2)
𝑅k
ϒM

(3)

3.3.2 Kullanılabilirlik Sınır Durumu (SLS):
Yapı elemanlarının yükler altında deformasyon, titreşim özelliklerini dikkate alan sınır
durumudur. Daha çok konfor ve estetik özelliklerini ön planda tutar.

4. SONUÇ
Bu çalışmada TS 647 ve TS EN 1995 karşılaştırılmıştır. TS EN 1995’ de ahşabın karakteristik
özellikleri detaylı bir şekilde ele alınmış, budaklar, çatlaklar ve lif düzensizlikleri gibi kusurlar
göz önünde bulundurulmuştur. TS 647’ de kısıtlı sınıflandırmaya yer verilmiş iken TS EN 1995
toplamda 20 tane farklı ahşap sınıflandırması yapmaktadır. Yapı kullanım ömrüne göre
yükleme durumları TS EN 1995’ te daha gerçekçidir. İzin verilen sehim sınırları TS EN 1995’ te
daha küçüktür.
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Özet
Ülkemiz gerek iklim değişikliği etkileri gerekse Akdeniz iklim kuşağında yer alması nedeniyle kuraklıkla karşı
karşıyadır. Günümüzde özellikle Akdeniz ülkelerinde, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri
gözlenmeye başlamıştır. Türkiye gibi Akdeniz havzasında yer alan ülkelerde önümüzdeki dönemlerde
sıcaklıkların artacağı ve yağışların azalacağı öngörülmektedir. Bu anlamda ülkemiz genelinde yaşanması
muhtemel kuraklık afetlerinin şiddetlerinin artacağı ve sürelerinin uzayacağı düşünülmektedir. Doğal
afetler içerisinde kuraklık hem meteorolojik hem de hidrolojik açıdan önemli bir etkiye sahiptir.
Çalışma kapsamında Küçük Menderes Havzasında meteorolojik ve hidrolojik kuraklığın incelenmesi
amaçlanmıştır. Kuraklık karakteristiklerinin belirlenmesinde Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SYİ) ve Akım
Kuraklık İndeksi (AKİ) kullanılmıştır. SYİ ve AKİ; Küçük Menderes Havzası içerisinde yer alan 17854 no.lu
Selçuk meteoroloji istasyonunun 1964-2018 yılları arasındaki aylık yağış verileri ile E06A001 no.lu Selçuk
akım gözlem istasyonunun 1961-2008 yılları arasındaki aylık akım verilerine uygulanmıştır. Meteorolojik
kuraklık ile hidrolojik kuraklık arasındaki ilişki için her iki istasyona ait 1964 -2008 ortak dönem verisi (45
yıl) kullanılmıştır. Hem SYİ hem de AKİ; 4 ayrı aylık zaman ölçeği (3, 6, 9, 12 aylık dönemler) için
hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar neticesinde meteorolojik kuraklık sona ermesi ile hidrolojik kuraklığın
devam ettiği görülmüş; meteorolojik ve hidrolojik kuraklık arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Standartlaştırılmış Yağış İndeksi, Akım Kuraklık İndeksi, Meteorolojik Kuraklık,
Hidrolojik Kuraklık, Küçük Menderes Havzası

Abstract
Our country is faced with drought because of climate change and the Mediterranean climate zone.
Especially in Mediterranean countries, the negative effects of global climate change are recently
observed. In countries such as Turkey located in the Mediterranean basin, it is expected to increase in
temperature and to decrease in precipitation in near future. In this sense, it is thought that the severity
and duration of drought disasters will increase in Turkey. Among natural disasters, drought has important
meteorological and hydrological impacts.
Within the scope of the study, it was aimed to investigate meteorological and hydrological drought in
Küçük Menderes River Basin. Standardized Precipitation Index (SRI) and Streamflow Drought Index (SDI)
were used to determine the characteristics of drought. SPI and SDI were applied to the monthly
precipitation data recording between 1964-2018 in Selçuk meteorology station numbered 17854 and to
the monthly flow data recording between 1964-2008 in Selçuk flow observation station numbered
E06A001. For the relationship between meteorological drought and hydrological drought, 1964 -2008
common period data (45 years) of both stations were used. Both SPI and SDI has been calculated for 4
different monthly time scales (3, 6, 9, 12-month periods). As a result, it was seen that the hydrological
drought continued with the end of the meteorological drought. The relationship between meteorological
and hydrological drought has been tried to be explained.
Keywords: Standardized Precipitation Index (SPI), Streamflow Drought Index (SDI), Meteorological
Drought, Hydrological Drought, Küçük Menderes River Basin
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1. GİRİŞ
Kuraklık, yağışların kaydedilen normal düzeyinin oldukça altında olduğunda ortaya çıkan, arazi
kaynakları ve üretim sistemlerini olumsuz biçimde etkileyerek ciddi hidrolojik dengesizliklere yol
açan doğal oluşumlu bir olay olarak tanımlanmaktadır [1]. Frekans, şiddet, süre ve etki alanı
olmak üzere kuraklık karakteristiklerini dört ana başlık altında sıralamak mümkündür. Başlangıç
ve bitişinin belirsiz oluşu, kümülatif olarak şiddetinin artması, aynı anda birden fazla kaynağa
etkisi ve ekonomik boyutunun yüksek olması kuraklığın belli başlı özellikleri arasında
gösterilebilir [2]. Evrensel bir kuraklık tanımı yapmak oldukça zordur. Ancak genel kabul görmüş
dört farklı kuraklık tanımı yapmak mümkündür. Bunlar: meteorolojik, tarımsal, hidrolojik ve
sosyo-ekonomik kuraklıktır [3]. Kuraklığın dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir afet olduğun
bilincinden hareketle çalışma kapsamında Küçük Menderes Havzasında meteorolojik ve
hidrolojik kuraklığın incelenmesi amaçlanmıştır Kuraklık analizinde Standartlaştırılmış Yağış
İndeksi (SYİ) ve Akım Kuraklık İndeksi (AKİ) kullanılmıştır.

2. ÇALIŞMA BÖLGESİ VE YÖNTEM
Çalışmada Küçük Menderes Havzası içerisinde yer alan istasyonlara ait aylık toplam yağış ve akış
verileri kullanılmıştır. 38041‘05‘‘ve 37024‘08‘‘kuzey enlemleri ile 28024‘36‘‘ve 26011‘48‘‘doğu
boylamları arasında yer alan Küçük Menderes Havzası, yaklaşık 702.931 ha yer kaplamaktadır.
Çalışma kapsamında Küçük Menderes Havzası içerisinde yer alan 17854 no.lu Selçuk meteoroloji
istasyonunun 1964-2018 yılları arasındaki aylık yağış verileri ile E06A001 no.lu Selçuk akım
gözlem istasyonunun 1961-2008 yılları arasındaki aylık akım verileri kullanılmıştır. Meteorolojik
kuraklık ile hidrolojik kuraklık arasındaki ilişki için her iki istasyona ait 1964-2008 ortak dönem
verisi (45 yıl) kullanılmıştır.

2.1 Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SYİ)
Çalışma kapsamında; meteorolojik kuraklık analizi için, yalnızca yağış verisine ihtiyaç duyması,
hesaplamalardaki kolaylığı ve güvenilir olması nedeniyle Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SYİ)
kullanılmıştır. [6] SYİ temel olarak, yağış zaman serisinin standart normal dağılım a
dönüştürülmesidir.
𝑆𝑌İ =

𝑋𝑖− 𝑋𝑜𝑟𝑡
𝜎

(1)

Burada Xi, belli bir periyot için toplam yağışı (mm),
Xort, aynı periyot için ortalama toplam yağışı (mm) ve
𝜎 ise standart sapmayı göstermektedir.
Çalışmada Selçuk meteoroloji istasyonu verileri ile 3 (SYİ3), 6 (SYİ6), 9 (SYİ9) ve 12 (SYİ12) aylık
SYİ değerleri hesaplanmıştır.
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Şekil 1. Çalışma Kapsamında Kullanılan YGİ ve AGİ’nin Havzadaki Yerleri
Tablo 1. SYİ Kuraklık Değerleri Sınıflandırılması

SYİ Değeri
2,0 <SYİ
1,5 <SYİ ≤ 2,0
1,0 <SYİ ≤ 1,5
0,5 <SYİ ≤ -1,0
0,5 <SYİ ≤ -0,5
-0,5 <SYİ ≤ -1,0
-1,0 <SYİ ≤ -1,5
-1,5 <SYİ ≤ -2,0
-2,0> SYİ

Kuraklık
Sınıflandırması
Aşırı Nemli
Şiddetli Nemli
Orta Nemli
Hafif Nemli
Normal
Hafif Kurak
Orta Kurak
Şiddetli Kurak
Aşırı Kurak

2.2 Akım Kuraklık İndeksi (AKİ)
Hidrolojik kuraklık analiz çalışması için ise diğer kuraklık izleme yöntemlerinden farklı olarak daha
az veri girdisi ile daha olumlu sonuçlar vermesinden ötürü Akım Kuraklık İndeksi (AKİ) yöntemi
kullanılmıştır. AKİ, hidrolojik kuraklığı tanımlamak üzere 2008 yılında Nalbantis ve Tsakiris [6]
tarafından geliştirilmiştir. SYİ ile benzer bir hesaplama sistematiği ve normalleştirme sürecine
sahiptir.
𝑉𝑖, 𝑘 = ∑3𝑘
𝑗=1 𝑄𝑖, 𝑗
i=1, 2, ..

j=1, 2, ..

(2)

k=1, 2, 3, 4
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𝐴𝐾İ 𝑖, 𝑘

𝑉𝑖,𝑘−𝑉𝑘
𝜎

(3)

i=1, 2, .. k=1, 2, 3, 4 (i) hidrolojik yıl,
(j) hidrolojik yılın ayları,
(k) ise referans periyodudur.
Çalışmada Selçuk akım gözlem istasyonu için; Ekim-Aralık (AKİ1), Ekim-Mart (AKİ2), Ekim-Haziran
(AKİ3) ve Ekim-Eylül (AKİ4) dönemleri için AKİ değerleri hesaplanmıştır.
Tablo 1. AKİ Kuraklık Değerleri Sınıflandırılması

AKİ Değeri
AKİ > 2,0
1,5 ≤ AKİ < 2,0
1,0 ≤ AKİ < 1,5
-1,0 ≤ AKİ < 1,0
-1,5 ≤ AKİ < -1,0
-2,0 ≤ AKİ < -1,5
AKİ < -2,0

Kuraklık
Sınıflandırması
Aşırı Nemli
Şiddetli Nemli
Orta Nemli
Normal
Orta Kurak
Şiddetli Kurak
Aşırı Kurak

3. S ONUÇ
Meteorolojik kuraklık ile hidrolojik kuraklık arasındaki ilişki için her iki istasyona ait 1964-2008
ortak dönem verisi (45 yıl) kullanılmıştır. Yıllık korelasyonlarda AKİ değerinin su yılı bazlı hesap
yaptığı da göz önüne alınarak AKİ1 (Ekim-Aralık) ile SYİ3-Aralık (Ekim, Kasım, Aralık toplamı), AKİ2
(Ekim-Mart) ile SYİ6-Mart, AKİ3 (Ekim-Haziran) ile SYİ9-Haziran ve AKİ4(Ekim-Eylül) ile SYİ12Eylül değerleri karşılaştırılmıştır.
Buna göre SYİ3-Aralık ile AKİ1 arasında 0.62; SYİ6-Mart ve AKİ2 arasında 0.80, SYİ9-Haziran ile
AKİ3 arasında 0.83 ve SYİ12-Eylül ile AKİ4 arasında 0.80 korelasyon katsayıları elde edilmiş olup
aşağıdaki Şekil 2’de detaylandırılmıştır.
Aylık ölçekte ise hem SYİ hem de AKİ; 4 ayrı aylık zaman ölçeği (3, 6, 9, 12 aylık dönemler) için
hesaplanmıştır. Elde edilen veriler birbirleri ile karşılaştırılmış ve farklı zaman dilimlerindeki
meteorolojik kuraklık ile hidrolojik kuraklık arasındaki uyum/uyumsuzluklar tespit edilmiştir.
SYİ3 ve AKİ1 sonuçlarında en yüksek korelasyon 0.75 ile Ocak ayında en düşük korelasyon ise
0.12 ile Haziran ayında olduğu hesaplanmıştır. SYİ6 ve AKİ2 sonuçlarında en yüksek korelasyon
0.83 ile Şubat ayında en düşük korelasyon ise 0.13 ile Eylül ayında olduğu hesaplanmıştır. SYİ9
ve AKİ3 sonuçlarında en yüksek korelasyon 0.84 ile Şubat ayında en düşük korelasyon ise 0.30
ile Kasım ayında olduğu hesaplanmıştır. SYİ12 ve AKİ4 sonuçlarında en yüksek korelasyon 0.81
ile Mayıs ayında en düşük korelasyon ise 0.71 ile Ocak ayında olduğu hesaplanmıştır ve aşağıdaki
Şekil 3’de detaylandırılmıştır.
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Şekil 2. Korelasyonlar (a) SYİ3 (Aralık) – AKİ1, (b) SYİ6 (Mart) – AKİ2, (c) SYİ9 (Haziran) – AKİ3, (d) SYİ12
(Eylül) – AKİ4

Meteorolojik ve Hidrolojik Kuraklık Korelasonu
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Ocak

Şubat

Mart

Nisan

SDI4-SPI12

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül
SDI3-SPI9

SDI2-SPI6

Ekim

Kasım

Aralık

SDI1-SPI3

Şekil 3. 3, 6, 9, 12 aylık dönem Korelasyonu
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4. TARTIŞMA
Çalışma kapsamında Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SYİ) ve Akım Kuraklık İndeksi (AKİ) yıllık ve
aylık bazda incelenmiştir. Yıllık olarak bulunan AKİ, hesaplandığı döneme karşılık gelen SYİ ile
karşılaştırıldığında yüksek korelasyon katsayılarına ulaşılmıştır. Aylık zaman ölçeğinde (3, 6, 9, 12
aylık dönemler) ise 3 ve 6 aylık dönemlerde meteorolojik kuraklık ile hidrolojik kuraklık
arasındaki ilişkinin 9 ve 12 aylık dönemlere göre daha düşük olduğu görülmüştür. Bunun
sebebinin hidrolojik kuraklığın daha uzun zaman dilimleri içerisinde kendisini belli etmesi olarak
verilebilir. Yapılan çalışmadan hareketle, kuraklık analizlerinde meteorolojik kuraklık ile
hidrolojik kuraklığın ilişkilendirilebileceği, yağış veya akış verilerinden herhangi birinde eksikliğin
bulunduğu durumlarda aralarındaki uyum göz önüne alındığında kuraklık ile ilgili fikre
varılabileceği düşünülmektedir.
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Özet

İş kazalarının sık yaşandığı inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturma yolunda, geçmişteki
iş kazası örneklerinin incelenmesi ve verilerin istatiksel olarak analiz edilmesinin büyük önemi vardır.
Ancak, Türkiye’de iş kazalarının bildiriminde ve kayıtlanmasında yaşanan sıkıntılar, özellikle de inşaat
sektöründe kaliteli ve gerçeği yansıtan iş kazası verisi bulmayı ve istatistiksel çalışma yapmayı
zorlaştırmaktadır. İşverenler geçmişte meydana gelen iş kazalarını itibar zedeleyici bulmakta ve mevcut
bilgiyi araştırmacılarla paylaşmaktan kaçınmaktadır, ya da daha kötüsü böyle bir arşiv oluşturmamaktadır.
Kazaların kategorileri, içinde birçok parametre bulundurmasından dolayı genellikle belirsizdir ve kazalara
gerçekte neyin neden olduğu veya gelecekte nasıl önlenebileceği konusunda çok az fikir vermektedir. Bu
nedenle, çalışmada Sosyal Güvenlik Kurumu’nda arşiv çalışması yapılmış ve kaza bildirim formları
kullanılarak bağımsız bir veri tabanı oluşturulmuştur. Araştırmada İzmir ilinde sadece yapı işlerinde
meydana gelen cisim çarpması kazaları incelenmiştir. Cisim çarpması kazalarının esas olarak yukarıdan
düşen malzemelerden, kullanılan ağır ekipmanlardan ve dikey veya yatay yönde malzeme taşınması gibi
faaliyetler esnasında gerçekleştiği bilinmektedir. Burada, hafif/orta derecede yaralanma veya ağır
yaralanma/ölümle sonuçlanan 416 vaka için tek değişkenli sıklık analizi uygulanmıştır. Analizde kullanılan
9 değişken hali hazırda kaza bildirim formunda yer alan bilgiler ve yeni yaratılan değişkenlerin
birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Sonuçta, cisim çarpma kazalarının yaklaşık %61’i kalıp sökülmesitakılması ve malzeme taşıma faaliyetlerinin yürütüldüğü sırada gerçekleştiği, %46’sının yanlış/eksik
yöntemle çalışmadan kaynaklandığı ve yine yaklaşık %39’unun ilk bir aylık çalışma döneminde gerçekleştiği
gözlenmiştir. Analizlerin sonucunda kaza önleme metotlarının belirlenen yüksek risk seviyeli değişkenlere
göre uygulanması gerektiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kaza karakteristikleri, inşaat sektörü, kaza istatistikleri, cisim çarpması, tek değişkenli
sıklık analizi.

STATISTICAL ANALYSIS OF STRUCK BY OBJECT ACCIDENTS IN THE CONSTRUCTION
SECTOR
Abstract

It is crucial to examine the examples of past occupational accidents and to analyse the data statistically in
order to create occupational health and safety awareness in the construction sector where work accidents
are common. However, difficulties experienced in the notification of occupational accidents in Turkey,
especially to find occupational accident data which reflects the facts on construction sector. Employers
find past occupational accidents degrading and they avoid sharing existing information with researchers,
or worse, do not create such an archive.
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The categories of accidents are often uncertain due to the many parameters involved and give little idea
about what caused the accidents or how they could be prevented in the future. For this reason, archive
work has been carried out in the Social Security Institution and an independent database has been created
by using accident reporting forms. In this study, striking by object accidents were examined which occurs
in construction works in the province of İzmir. It is known that striking by object accidents mainly occur
during activities such as materials falling from above, heavy equipment, and vertical or horizontal
transportation of materials. Here, univariate frequency analysis was performed for 416 cases resulting in
mild/moderate injury or severe injury/death. Nine variables used in the analysis were created by
combining the information on the accident notification forms and the newly created variables.
Consequently, it was observed that approximately 61% of the striking by object accidents occurred during
formwork removal-assembly and material handling activities, 46% were caused by working with the
wrong/incomplete method, and again approximately 39% occurred during in the first one-month working
period. As a result of the analysis, it was determined that accident prevention methods should be applied
according to the variables with high risk level.
Keywords: Accident characteristics, construction industry, accident statistics, striking by object, univariate
frequency analysis.

1. GİRİŞ

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, her yıl yaklaşık 2,3 milyon işçi iş kazaları
sebebiyle hayatını kaybetmektedir [1]. Avrupa'da her yıl çalışanların %3,2'sinin iş yerlerinde bir
kaza geçirdiği bildirilmektedir [2]. İş kazalarının meydana geldiği sektörler incelendiğinde inşaat
sektörünün oldukça büyük bir payı olduğu görülmektedir. İnşaat sektörü, diğer sektörler
arasında en yüksek ölümle sonuçlanan iş kaza oranına sahiptir. Şantiyelerde her yıl en az 60.000
kişi ölmekte, diğerleriyse ciddi yaralanmalara veya meslek hastalıklarına yenik düşmektedir [3].
Sektördeki iş kazaları genellikle yüksekten düşme, elektrik çarpması, yanma, cisim çarpması,
şantiye içindeki araçlar tarafından ezilme gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Uygun güvenlik
önleminin alınmaması, kişisel koruyucu donanımların kullanılmamış olması, güvensiz
hareketlerde bulunulması sebebiyle bu iş kazaları ölümle sonuçlanmaktadır.
İnşaat sektöründeki ölümlü iş kaza oranlarının bu denli yüksek olmasının sebebi, geçici ve süreli
çalışma sahalarına sahip olması, işgücünün çeşitliliği, karmaşık iş kalemlerinin bir arada olması
gibi kendine has özellikler barındırmasından kaynaklanmaktadır [4]. Bu özellikler inşaat
sektöründe iş güvenliği uygulamalarının yerine getirilmesini zorlaştırmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği alanında, ölümlü iş kazalarının tekrarlanmaması için, kaza faktörlerinin
araştırılması oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalar iş kazalarının ölümle sonuçlanmasında yaş,
cinsiyet, deneyim, eğitim düzeyi gibi kişisel ve mesleki faktörlerin ilişkili olduğunu
kanıtlamaktadır [5].
İnşaat sektöründe iş kazalarına yol açan faktörlerin belirlenebilmesi için geçmişte yaşanan iş
kazalarının analizi yapılmalıdır. Daha önce yaşanmış olan iş kazalarına ilişkin detaylı bir bilgi
toplanarak bu kazaların istatistiksel olarak incelenmesiyle kazaya sebep olan faktörler
belirlenebilmektedir. Ancak, bunu gerçekleştirebilmek için büyük miktarda veriye ihtiyaç
duyulmaktadır. Maalesef Türkiye’de iş kazalarının bildiriminde ve kayıtlanmasında pek çok sıkıntı
yaşanmaktadır. Bu nedenle inşaat sektörüne ait iş kazası verilerinin bulunması zorlaşmaktadır
[6]. İşverenler iş yerlerinde yaşadıkları iş kazalarını itibar zedeleyici bulmakta ya böyle bir arşiv
oluşturmamakta ya da mevcut bilgiyi araştırmacılarla paylaşmaktan kaçınmaktadır. Bu yüzden
araştırmacılar genellikle bu konudaki çalışmaları gerçekleştirebilmek için Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından toplanan kaza bildirim formlarını kullanmaktadır.
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Bu çalışmada inşaat sektöründeki cisim çarpması kazalarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Cisim çarpması yaralanmaları, yaralı kişi ile bir nesne veya ekipman parçası
arasında zorla temas veya çarpma sonucu oluşur. İnşaat sektöründe çarpma tehlikesinin
kaynaklarını ağır iş makineleri ve ekipmanlar, vinçler, el aletleri, inşa edilmekte olan duvarlar ve
hareketli nesneler olarak sıralamak mümkündür. Çalışma kapsamında öncelikle Sosyal Güvenlik
Kurumu’na ait kaza bildirim formları kullanılarak bağımsız bir veri tabanı oluşturulmuştur. İzmir
iline ait verilerden sadece yapı işlerinde meydana gelen cisim çarpması kazaları incelenmiştir.
Çalışmada hafif/orta derecede yaralanma veya ağır yaralanma/ölümle sonuçlanan 416 cisim
çarpma vakası tek değişkenli sıklık analizi kullanılarak istatistiksel olarak incelenmiş ve kazalara
ait faktörler analiz edilmiştir.

2. VERİ TOPLAMA VE YÖNTEM
2.1. Verilerin Elde Edilmesi

Türkiye’de iş kazalarına erişmenin ne kadar zor olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, bu
çalışmada kullanılan veri tabanı alınan çalışma izni sonrasında İzmir SGK arşivlerinden elde
edilmiştir. SGK arşiv sisteminde sektörlere ya da yaralanmalara göre bir kategorizasyon
uygulaması mevcut olmadığı için inşaat sektörüne ilişkin ölümle sonuçlanmış iş kazalarına ilişkin
kaza bildirim formları İzmir’de 2007-2011 yılları arasında meydana gelmiş toplam 340 kaza
dosyası içinden tek tek kontrol edilerek elde edilmiştir. Veri seti sadece şantiye sahasında
meydana gelmiş kazalardan oluşmaktadır, meslek hastalıkları çalışma kapsamına alışmamıştır.
Toplamda cisim çarpması kaynaklı iş kazalarından 416 vaka veri seti kapsamına alınmıştır.
Tanımlayıcı istatistiksel analizlerin yapılabilmesi için cisim çarpma iş kazalarına ilişkin kaza
bildirim formlarındaki bilgiler yeniden düzenlenerek yeni bir taksonomi oluşturulmuştur.
Çalışma kapsamında 9 değişken incelenmiştir. Bu değişkenler; yürütülen genel faaliyetler,
çalışanın esas işi, çalışanın deneyimi, kazaya sebep olan durum/araç, kazaya sebep olan hareket,
kazanın gerçekleştiği mevsim, kazanın gerçekleştiği ay ve kazanın gerçekleştiği gün olarak
belirlenmiştir.

2.2. Yöntem

Bu çalışmada veri setinin detaylı incelenmesi için tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerden
faydalanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler örneklem ve yapılan gözlemlere ilişkin özet bilgiler
sağlamaktadır. Tek değişkenli sıklık analizi tanımlayıcı istatistiğin en sık kullanılan
yöntemlerinden biridir.
Tek değişkenli analiz farklı çalışma alanlarında, çeşitli veri tabanları üzerinde istatistiksel analiz
yapan araştırmacıların genelde kullandığı, veri tabanı üzerinde uyguladığı bir analizdir. İş
güvenliği alanında yapılan çalışmalar için de aynısını söylemek mümkündür [7]. Bu çalışmada,
tek değişkenli sıklık analizi veri tabanının anlaşılması ve elimizde hangi bilgilerin olduğunun
anlaşılması amacıyla kullanılmıştır. Tek değişkenli sıklık analizinin uygulanmasında SPSS
yazılımından faydalanılmıştır.

3. BULGULAR

Yapılan analiz sonucunda, cisim çarpma kazalarının %73’ünün hafif/ orta derecede yaralanma ile
atlatıldığı, %27’sinin ise ağır yaralanma veya ölümle sonuçlandığı görülmüştür (Tablo 1). Cisim
çarpma kazalarının yaklaşık %61’inin kalıp sökülmesi ve takılması ile malzeme taşıma
faaliyetlerinin yürütüldüğü sırada gerçekleştiği, %16’sının ise montaj/demontaj, kaynak işleri ile
demir donatı kesme-bağlama işlerinin yapılması esnasında oluştuğu belirlenmiştir (Tablo 2).
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Beklendiği gibi esas işi kalıp ve demir ustalığı olanlar ile bedenen çalışan niteliksiz işçilerin cisim
çarpması kazalarına %75’lik oranla en çok maruz kalanlar olduğu görülmüştür (Tablo 3).
Tablo 1. Kaza Tipi
Değişkenler

Frekans

Yüzde
(%)

Kümülatif
Yüzde (%)

Hafif/ Orta Derecede Yaralanma

305

73,3

73,3

Ağır Yaralanma/ Ölümlü

111

26,7

100

Tablo 2. Yürütülen Genel Faaliyet
Değişkenler

Frekans

Yüzde
(%)

Kümülatif
Yüzde (%)

Kalıp Sökülmesi/Takılması

152

36,5

36,5

Malzeme Taşıma

103

24,8

61,3

Malzeme Kesme

7

1,7

63

Sıva, Alçı, Boya, Duvar,
Mantolama, İzolasyon

19

4,6

67,5

Fayans/Mermer
Zemin Dolgu/kazı

5
4

1,2
1,0

68,8
69,7

Beton İşleri

19

4,6

74,3

Montaj/Demontaj/ Kaynak

28

6,7

81

Servis Hizmetleri

14

3,4

84,4

İş Dışı Faaliyet

6

1,4

85,8

Demir Kesme/Bağlama
Saha Kontrol

39
7

9,4
1,7

95,2
96,9

Bakım/Onarım

13

3,1

100

Frekans

Yüzde
(%)

Kümülatif
Yüzde (%)

Kalıp

154

37.0

37,0

Beden İşçisi

115

27,6

64,7

Nitelikli Eleman
Alçı/Boya/Sıva/ Duvar/İzolasyon

29
22

7,0
5,3

71,6
76,9

Operatör

9

2,2

79,1

Üretim/Montaj/ Bakım/Kaynak

26

6,3

85,3

Demir

44

10,6

95,9

İnce İmalat ve Servis Hizmetleri

17

4,1

100

Tablo 3. Esas İşi
Değişkenler

Çalışanların %46’sının yanlış/eksik yöntemle çalışmadan dolayı cisim çarpması kazalarına
uğradığı görülmüştür (Tablo 4). Sıklığı yüksek diğer değişkenler ise 3.şahsın hatalı bir davranışı
veya uygulamasından kaynaklanan durum ile KKD kullanılmamasından kaynaklanmaktadır
(~%42). Cisim çarpması kazalarına sebep olan araçlarının yaklaşık %46’sının yetersiz/eksik
çalışma yöntemi temininden dolayı oluştuğu görülmüştür (Tablo 5). Toplu koruma önlemi
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alınmaması parametresinin ise bu tip kazalara neredeyse bir etkisi olmadığı gözlemlenmiştir.
Cisim çarpması kazası yaşanması durumunun, ilk bir aylık çalışma döneminde gerçekleşmesinin
yaklaşık %39’luk sıklığa sahip olduğu gözlenmiştir (Tablo 6). Çalışanların iş deneyimleri eğer 3
aylık veya daha az ise yaklaşık %75’lik oranla cisim çarpma kazalarına uğradıkları görülmüş,
tecrübeleri arttıkça bu oranın giderek azaldığı fark edilmiştir. Ayrıca ilk iş gününde veya ilk
haftasında kazaya uğrama sıklığı %15’ten fazladır.
Tablo 4. Sebep Olan Durum/Hareket
Frekans

Yüzde
(%)

Kümülatif
Yüzde (%)

Yanlış duruş pozisyonu

13

3,1

3,1

Yanlış/Eksik yöntemle çalışma

192

46,2

49,3

KKD Kullanmama
3. Sahsın hatalı davranışı/uygulaması

80
95

19,2
22,8

68,5
91,3

Yanlış/Güvensiz aletle çalışma

36

8,7

100

Değişkenler

Tablo 5. Sebep Olan Araç
Yüzde Kümülatif
(%) Yüzde (%)

Değişkenler

Frekans

Yetersiz/Eksik Çalışma yöntemi

191

45,9

45,9

Yetersiz/Eksik İş yeri düzeni
KKD Temin etmeme

110
71

26,4
17,1

72,4
89,4

Alette/Araçta/ Ekipmanda hata

42

10,1

99,5

Toplu Koruma Önlemi Almama

2

0,5

100

Tablo 6. Deneyim
Değişkenler
İlk Gün

Frekans
26

Yüzde Kümülatif
(%)
Yüzde (%)
6,3

6,3

1. Hafta

38

9,1

15,4

2-4 Hafta
1-3 Ay

100
147

24,0
35,3

39,4
74,8

3-6 Ay

62

14,9

89,7

6-12 Ay

34

8,2

97,8

>12 ay

9

2,2

100

Cisim çarpması kazaları ile mevsimlerin ilişkisi incelendiğinde, kış mevsiminde cisim çarpması
kazalarının diğer mevsimlere göre daha sık yaşandığı belirlenmiştir (%31) (Tablo 7). Eylül-EkimKasım aylarında ise cisim çarpması kazalarının oldukça az meydana geldiği söylenebilir (Tablo 8).
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Pazartesi günü yaşanan kaza sıklığının diğer günlere göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir
(Tablo 9).

Tablo 7. Mevsimler
Frekans

Yüzde
(%)

Kümülatif
Yüzde (%)

İlkbahar

120

28,8

28,8

Yaz
Sonbahar

93
73

22,4
17,5

51,2
68,8

Kış

130

31,3

100

Frekans

Yüzde
(%)

Kümülatif
Yüzde (%)

Mart

44
46
42

10,6
11,1
10,1

10,6
21,6
31,7

Nisan

37

8,9

40,6

Mayıs

41

9,9

50,5

Haziran

28

6,7

57,2

Temmuz
Ağustos

32
33

7,7
7,9

64,9
72,8

Eylül

20

4,8

77,6

Ekim

31

7,5

85,1

Kasım

22

5,3

90,4

Aralık

40

9,6

100

Değişkenler

Tablo 8. Aylar
Değişkenler
Ocak
Şubat

Tablo 9. Günler
Değişkenler
Pazartesi
Salı

Frekans

Yüzde Kümülatif
(%)
Yüzde (%)

Çarşamba

73
60
59

17,5
14,4
14,2

17,5
32,0
46,2

Perşembe

62

14,9

61,1

Cuma

71

17,1

78,1

Cumartesi

55

13,2

91,3

Pazar

36

8,7

100

4. SONUÇ

Neredeyse %50’ye varan yanlış eksik yöntemle çalışmadan dolayı gerçekleşen iş kazalarının
önlenmesi mesleki eğitimin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Çalışanların yaptıkları işi
doğru yöntemle yürütmeleri hem iş kalitesini arttıracak hem de iş güvenliği açısından güvenli
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çalışma ortamı oluşturulmasında fayda sağlayacaktır. Cisim çarpmasına sebep olan durum/
hareketlerde 3.şahsın hatalı bir davranışı veya uygulamasından kaynaklanan durum ile KKD
kullanılmaması nedeniyle yaklaşık %42’lik bir sıklığın ortaya çıktığı görülmüştür. Bu sebeple
eğitim faaliyetlerinin ve çalışma koordinasyonunun riskleri azaltma ve kazaları önleme açısından
ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.
Yaklaşık %61 olan kalıp sökülmesi ve takılması ile malzeme taşıma faaliyetlerinin gerçekleştiği
esnada meydana gelen cisim çarpması kazaları oranı, bu işlerin risk analizi esnasında daha çok
dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. Ayrıca bu durum, çalışanların özellikle malzeme
taşıma faaliyetlerinde gerekli dikkat ve hassasiyeti göstermediği ve bu faaliyetlerin
yürütülmesinde dışardan yapılması gereken kontrol ve uyarılarda eksiklik olduğu anlamını
taşımaktadır. Kazaya sebep olan eksiklik değişkeninin %46’sını oluşturan Yetersiz/Eksik Çalışma
yöntemi bulgularına göre, doğru çalışma yöntemi temini, iş yerinin düzenli tutulması ve
kullanılan araç ve ekipmanlarının düzenli yapılması halinde kaza sıklığının azalacağını söylemek
mümkündür.
Az deneyime sahip çalışanların cisim çarpması kazalarına uğrama sıklığı yüksek olduğu için, eğer
mümkünse işlerin çalışanlara özellikle niteliksiz elemanlara atanması esnasında malzeme kesme,
fayans/mermer döşeme gibi cisim çarpma kazalarının daha az olduğu işlere verilmesi, buradaki
kaza oranını düşürecektir. Ayrıca ilk hafta yani işe yani başlayanlarda yüksek olan cisim çarpması
kaza oranını azaltmak için, bu kişilere refakatçi atanabilir, usta-çırak, ast-üst, kıdemli-kıdemsiz
ilişkileri gündemde tutularak hatalı davranışlardan kaçınılması sağlanabilir. İlk gün meydana
gelen kaza oranlarının yüksek olması ise çalışma alanlarında işaretlendirme, uyarı levha ve
tabelalarının yetersizliği ve kişinin bilmediği bir ortama girmesinden dolayı tehlike ve riskler
hususunda farkındalığının az olmasından dolayı olabilir. Kış mevsiminde, havaların soğuk olması,
gün batımı saatinin erken olması gibi durumlardan dolayı işlerin hızlı bir şekilde bitirilmek
istenmesi sebebiyle azalan dikkat ve farkındalık diğer kaza tiplerinde olduğu gibi cisim çarpması
kazalarının da oranının yüksek olmasına yol açmaktadır. Haftanın diğer günlerine oranla
pazartesi günü cisim çarpması kazalarının artması, hafta sonu tatilinden dönüş ve hafta başı
psikolojisi insandan kaynaklı bir durumdur. Bu durum, diğer iş kazası tiplerinde de
gözlenebilmekte ve literatürde “Pazartesi etkisi (Monday effect)” olarak adlandırılmaktadır.
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Özet

Deprem alanında yapılan araştırmaların önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bunun nedeni, depreme bağlı
can ve mal kayıplarındaki artış oranıdır. Hem ülkemizin deprem kuşağında yer alması, hem de gelişen
teknolojiye bağlı olarak insanlar bu alanda araştırmalar yapmaktadır. Yerkabuğunda oluşan ani kırılmalar
depremi oluşturmaktadır. Depremin, zamanının ve şiddetinin bilinememesi konunun ciddiyetini ve
önemini arttırmaktadır. Bu durumlar göz önünde bulundurularak, zemin deprem özelliklerinin önceden
tespit edilmesi ve gerekli tedbirin alınması gerekir. Oluşabilecek bir deprem anında zeminin tabakalarının
nasıl bir davranış sergileyeceği arazi ve laboratuvar çalışmaları ile incelenebilmektedir. Aynı zamanda bu
amaçla birçok yazılım analiz programı da geliştirilmiştir. Geliştirilen programlarda, gerekli veriler sisteme
girilerek zemin dinamik davranışı sismik olarak incelenebilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda, bu çalışma
da Aksaray ili Ortaköy ilçesi sınırları içerisinde yer alan Balcı bölgesi için, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’
nde (2018) de önerilen, “Eşdeğer Doğrusal Analiz Yöntemi” kullanılarak, bölge zemininin dinamik davranışı
incelenmiştir. Bölge de yapılan sondajlar ve sismik çalışmalar referans alınarak, zeminin deprem anında ki
olası davranışı yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aksaray, Deprem, Zeminin Dinamik Davranışı, Eşdeğer Doğrusal Analiz

Investigation of Seismicity of Homogeneous Sandy Layers Using
Equivalent Linear Analysis Method
Abstract

The importance of research in the field of earthquakes is increasing day by day. The reason for this is the
increase rate in loss of life and property due to earthquakes. Due to the fact that our country is in the
earthquake zone and the developing technology, people are doing research in this field. Sudden ruptures
in the earth’s crust cause earthquakes. Not knowing the time and intensity of the earthquake increases
the seriousness and importance of the issue. Considering these situations, the earthquake characteristics
of the ground should be determined in advance and necessary measures should be taken. The behavior
of the layers of the ground in the event of an earthquake can be examined by field and laboratory studies.
At the same time, many software analysiss programs have been developed for this purpose. In the
developed programs, the ground dynamic behavior can be seismically analyzed by entering the necessary
data into the system. Based on this information, this study Aksaray for region located Balcı in Ortaköy
township, Turkey Building Earthquake Directives’ in (2018) also suggested equivalent using a Linear
Analysis of the dynamic behavior of soil conditions. With refernce to the drillings and seismic studies
carried out in the region, the possible behavior of the ground during an earthquake will be interpreted.
Keywords: Aksaray, Earthquake, Dynamic Behavior of Soil, Equivalent Linear Analysis
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1. GİRİŞ

Günümüzde deprem ciddi hasarlara neden olmaktadır. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması
ve geçmişte yaşanan depremler, acı kayıplar, durumun ehemmiyetini arttırmaktadır. Elbette ki
önceden oluşabilecek depremleri tahmin etmek mümkün değildir. Fakat durumun farkında
olarak ve farkındalık sağlayarak, depremde oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne
geçilebilmektedir. Bu nedenle ilgili zeminin gerekli arazi ve laboratuvar deneylerine tabi
tutularak davranışı hakkında fikir sahibi olunmalıdır. Türkiye Bina Deprem Yönetmeli’ ne (TBDY,
2018) göre deprem etkisine karşı ilgili parametreler kullanılarak zeminin dinamik analizleri
yapılmalıdır. Sondaj verileri, zemin tabaka kalınlıkları, zemin birim hacim ağırlıkları ve kayma
dalgası hızları dinamik analizlerde kullanılan ana parametrelerdir. Dinamik davranış analizleri
sonucunda elde edilen zemin büyütme değerleri ile incelenen bölgenin depremselliği
yorumlanabilir. Bu nedenle, bu çalışmada Aksaray il sınırları içerisinde yer alan Balcı bölgesinin
depremselliği, sondaj ve sismik çalışma verileri kullanılarak, Eşdeğer Doğrusal analiz yapabilen
Deepsoil programı ile geçmişte yaşanan deprem kayıtları baz alınmış ve analiz edilmiştir. Analiz
sonuçlarından elde edilen grafikler çalışma sonucu olarak sunulmuş ve yorumlanmıştır. Bölgenin
tahmini deprem davranışı değerlendirilmiştir.

2. İNCELEME ALANININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Çalışma alanı yaklaşık olarak 3,89 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. İnceleme alanında, 7.50
metreden 20 metreye kadar değişen farklı derinliklerde toplam 5 adet temel sondajı açılmıştır.
Ayrıca yapılan çalışmalarda bölgenin kaya zemin ve homojen kumlu yapıda olduğu saptanmıştır.
İncelenen bölge bağlı olduğu ilçe olan Ortaköy jeolojisi ve Tuz gölü arasında yer almaktadır.
Yüzeyde Pre-Mesozoyik-Kuvarterner yaş aralığındaki metamorfik, magmatik ve çökel kayalar
bulunmaktadır. Kalkanlıdağ formasyonu, Tamadağ formasyonu ile Bozçaldağ formasyonu
oluşturur. Bölgedeki kayaçlar çeşitli tektonik kuvvetlerin etkisi altında çatlaklı ve kırıklı yapıdadır.

Şekil 1. İnceleme alanı fay haritası

Bölgenin 30 km güneybatısından kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı, halen aktif ve deprem üreten
Tuz Gölü Fayı bulunmaktadır. Bölgede yapılan sondaj çalışmalarına göre, 0-5 m arasında dolgu,
dolgudan sonra 1.50-3.50 metre granit arenası ve tabanda masif üst Kretase yaşlı Ortaköy
granotoidleri görülmüştür.
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2.1.

Geoteknik Amaçlı Sondaj Çalışmaları ve Arazi Deneyleri

Bölge ve inceleme alanının jeolojisini belirlemek amacı ile, birimlerin yanal ve düşey yöndeki
değişimleri, mühendislik özellikleri, geoteknik parametreleri ve yeraltı suyu durumunu
belirlemek amacı ile sondaj çalışmaları yapılmıştır (Aşçı, 2017).

Şekil 2. Sondaj Kuyuları ve Araştırma Alanı Lokasyon Haritası (Aşçı, 2017)

İnceleme alanında, zemin tabakalarının kalınlıklarını, deprem yönetmeliğine göre zemin
sınıflarını, hakim titreşim periyotlarını, zemin büyütme değerlerini, zemin içindeki süreksizlikleri
ve taşıma gücü değerlerini tespit etmek amacıyla birçok arazi deneyi yapılmıştır.

•

Kaya Mekaniği Deneyleri:

•

Jeofizik Çalışmalar:

İnceleme alanında açılan 5 sondaj kuyusundan yüzeylenen granitten alınan 10 adet karot
numunesinde yapılan kaya mekaniği deneyleri le ilgili nokta yükleme deneyi yapılmıştır (Aşçı,
2017). Nokta yükleme deneyi ile nokta yükleme dayanım indisi (Is) bulunmuştur. Çalışmada
Ortaköy granoidleri ile temsil edilen kaya zeminlerin Is (50) değerleri 13,66 kg/cm2 ile 30,31
kg/cm2 arasında değişmektedir. İnceleme alanında sondajdan alınan karot numunelerin TCR ve
RQD değerleri hesaplanmıştır. TCR, toplam karot verimi, RQD ise kaya kalite göstergesidir.
İnceleme alanında kaya mekaniği deney sonuçlarına göre; RQD değeri %0-10,67 arasında, TCR
değerleri ise %2,00-69,00 arasında değişmektedir.
Belirlenen noktalarda, zeminin dinamik-elastik mühendislik parametrelerini, tabaka
kalınlıklarını, zemin sınıfını ve depremselliğini belirlemek amacı ile jeofizik çalışmalar yapılmıştır.
Bu çalışmalar sonucunda zeminde ki tabakalanma, yer altı hız yapısı, zemin dinamik
parametreleri, zemin hakim titreşim periyotları, zemin büyütme oranları ve süreksizlikler
bulunabilmektedir. Sismik kırılma yönteminde amaç, zemini yapay olarak sarsarak, zeminin
tabakalar arasındaki elastik parametrelerini doğal olarak tanımlamaktır. Tabakalar boyunca
iletilen boyuna (P) dalgalar küçük genlikli, düşük frekanslı ve hızlı yayılan dalgalardır, enine (P)
dalgaları ise, büyük genlikli ve düşük frekanslı, düşük hızlarla yayılan dalgalardır. Çalışmada P ve
S dalga hızlarının ölçümleri yapılmıştır. Zeminin genel yapısı (yoğunluğu, su muhtevası,
çimentolanma derecesi gibi) dalga hızlarını etkileyen parametrelerdir.

Zemin ve Kaya Türlerinin Geoteknik Özellikleri
a. Zemin Türlerinin Sınıflandırılması: İnceleme alanında 7,50-20,00 metre arasındaki
•

derinliklerde yapılan sondaj çalışmalarında Ortaköy granotoidi ve yüzeye yakın
seviyelerde granit arenası birimleri görülmüştür.
b. Kaya Türlerinin Sınıflandırılması: Temel zemin birimi Üst Kretase yaşlı Ortaköy
granotoididir. İnceleme alanının tamamında bu birimler yer almaktadır. Çalışmalardan
elde edilen parametrik değerler şu şekilde sıralanabilir.
TCR (Toplam karot verimi): %2,00-69,00
RQD (Karot kalite göstergesi): %0-10,67
Is (50) (Nokta yükleme dayanım indisi): 13,66-30,31 kgf/cm2
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Qu (Boyuna dalga hızı): 384,25-975,56 kg/cm2
Vp (Boyuna dalga hızı):1229-2408
Vs (Enine dalga hızı): 314-827
Parametreler değerlendirildiği takdirde, zemin grubu, B olarak tespit edilmiştir. B zemin
sınıfı, tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, süreksizlik düzlemi bulunan ayrışmış
çimentolu tortul kayaçlar, sıkı kum ve çakıllar, çok katı kil ve siltli kil gibi zemin türlerini
kapsamaktadır (DBYBHY, 2007). Yerel zemin sınıfı Z2’ dir. Yerel zemin sınıfı Z2’ ye göre
spektrum karakteristik periyotları TA= 0.15 saniye ve TB=0.40 saniyedir. Buradan da
anlaşılacağı üzere inceleme bölgesi Ortaköy granotoidi kaya ve homojen kumlu zemin
yapısına sahiptir.
c. Zemin Dinamik ve Elastik Parametreleri: Cisimlerin gerilmeler altında hacim ve birim
değiştirmelerini kontrol eden parametreler dinamik-elastik parametrelerdir. Kayaçların
ve zeminlerin deformasyonları bu parametrelere bağlıdır. Yoğunluk (ρ), maksimum
kayma modülü (Gmax), poisson oranı (υ), dinamik elastisite modülü (Ed), bulk modülü (K)
elastik özellikleri kontrol eden parametrelerdir.
• Vp Sökülebilirlik: Sağlam kayaçların etki altındaki sökülebilirliği, gevşek yapılı kayaçlara
göre daha zordur. Kayaçların sökülebilirliği, içeriğindeki mineral yapının aşındırıcı
etkisine, süreksizliklerin konum ve dağılım aralıklarına bağlıdır. İnceleme alanında elde
edilen Vp dalga hızına göre, sökülebilirlik değerleri, birinci tabaka için “Orta”, ikinci
tabaka için “Zor” olarak değerlendirilebilir.
• Vs30 Hızı: Sismik tasarı kriterini oluşturmada en önemli unsurlardan biri sismik kayma
dalgası hızı Vs’ dir. Zemin tabakalarının elastik özelliklerine de bağlı olarak kayma dalgası
hızı, olası bir deprem anında temelin sismik tepkisini belirlemede kullanılır (Schwarz,
1972). Günümüzde zemin davranışını belirlemek amacıyla 30 metredeki derinlik esas
kabul edilmektedir. Bu değer (Vs30), yapı tasarım kodlarında, zemin sınıfının, zemin
profilinin, zemin büyütme karakteristiklerinin ve temel profilinin belirlenmesinde
kullanılır. Aynı zamanda bu değer, yeni bir yaklaşımla, zemin sınıflandırma parametresi
olarak analizlerde kullanılmaktadır (Abrahamson, 2008). TS EN 1998-1 (Eurocode 8)
tanımına göre zemin profili “B, Çok Sıkı Kum Çakıl yada Çok sert Killer” olarak
belirlenmiştir. Yerel zemin grubu sınıflandırmasına göre, birim zemin grubu B, yerel
zemin sınıfı Z2’ dir.
Ölçüm No
Sis K-1

Tablo 1. İnceleme Alanının Dinamik-Elastik Mühendislik Parametreleri

Tabaka No
1

Vp
1229

Vs
314

2

1778

620

1

1242

467

2

2408

516

1

1317

405

2

1945

573

Sis K-2

Sis K-3

•

Vs30
622

595

587

Maksimum Kayma Modülü (Gmax): Yatay gelen kuvvetlere karşı oluşan direnç olarak
tanımlanır. Gmax kayma modülü, arazi çalışmalarında, ne kadar yüksek çıkarsa, ilgili zemin
herhangi bir deprem anında, o kadar yüksek direnim gösterecek demektir. Sismik kırılma
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•

çalışmalarına göre kayma modülü değerleri 1. Tabaka için “Orta Gevşek/Sağlam Zemin”,
2-3. Tabaka zemin ise “Sağlam/Çok Sağlam Zemin” olarak belirlenmiştir.
Yoğunluk (ρ): Zemin sınıflandırmasında, önerilen ampirik formüle göre hesaplanarak
kullanılır (Telford, 1976). İnceleme alanı yoğunluk değerlerine göre, 1. Tabaka için “Orta
Yoğunluklu Zemin”, 2-3. Tabakaları için “Yüksek Yoğunluklu Zeminler” sınıfına
girmektedir.
ρ = 0,31 × Vp0,25 (gr/cm3)
(1)
Tablo 2. Zemin Birimlerinin Yoğunluk Sınıflandırması (Keçeli, 1990)

Ölçüm
Numarası
1. Ölçüm
2. Ölçüm
3. Ölçüm
•

•

Tabaka
Numarası
1
2
1
2
1
2

𝝆𝝆 (gr/cm3)

Zemin Özelliği

1,84
2,01
1,84
2,17
1,87
2,06

Orta
Yüksek
Orta
Yüksek
Orta
Yüksek

Poisson Oranı (υ): Enine sıkışmanın, boyuna uzamaya oranı olarak tanımlanan poisson oranı,
sismik çalışmalardan elde edilen Vp ve Vs dalga hızları ile aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanır. İnceleme alanı poisson oranına göre “Gözenekli Kırıklı Çatlaklı” olarak
belirlenmiştir.
Şişme-Oturma Analizi: Zeminin su alarak hacminin artması veya suyu almayarak hacimde
meydana gelen artmaya şişme özelliği denmektedir. Zeminin içeriğindeki kil miktarına
bağlıdır. Zemin genel anlamda, sıkı homojen kum ve kaya yapıda olduğu için ve yer altı suyu
bulunmadığından şişme-oturma problemi bulunmamaktadır.
Tablo 3. İnceleme Alanının Zemin Emniyet Gerilmesi

Sondaj
Numarası

Derinlik (m)

SK-1

5,00

Nokta
Yükleme
Dayanımı
Is(50)(kg/cm2)
19,38

7,00

13,66

384,25

12,80

2,50

18,99

600,01

20,00

9,00

20,76

655,98

21,86

3,00

27,26

877,25

29,24

10,00

26,10

840,13

28,00

3,00

29,55

951,20

31,70

5,00

30,31

975,56

32,51

2,50

18,11

572,17

19,07

SK-2

SK-3

SK-4

SK-5

Tek Eksenli
Basınç qun
(kg/cm2)

Zemin Emniyet
Gerilmesi (kg/cm2)

544,91

18,16

6,00
20,81
657,72
21,92
2
2
Zemin emniyet gerilmesi 12,80 kg/cm ile 32,51 kg/cm olarak hesaplanmıştır. Yapılan arazi
çalışmalarında yer altı suyu seviyesi 50 metrede başlamaktadır.

İnşaat Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Civil Engineering Full Paper Proceedings

A.138

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

3. BÖLGENİN DEPREMSELLİĞİNİN İNCELENMESİ

İnceleme alanı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre “3. Derece” deprem bölgesinde yer
almaktadır. Aksaray ili genel itibariyle Tuz Gölü Fay hattına yakın mesafededir. Bu fay
uzunluğundan dolayı 7,0 ve üzeri deprem meydana getirme potansiyeline sahiptir. Fakat arazi
çalışmaları ve tarihsel süreç incelendiğinde uzun yıllar bu büyüklükte bir deprem meydana
getirmediği gözlenmiştir. Düşük kayma dalgasına sahip bu fay üzerinde büyük depremlerin
birkaç bin yıl aralıklarla tekrarladığını göstermektedir. Ancak uzun yıllar bu fay üzerinde deprem
olmaması, biriken enerji dolayısı ile önemli bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu
gösterir.

Şekil 3. Aksaray İli Deprem Bölgeleri Haritası

İnceleme alanını kapsayan 100 km yarıçaplı bölgede, 1900-2019 yılları arasında, 4,5<M<5,0
arasında 3 sefer, 5,0<M<5,5 arasında 2 sefer, 5,5<M<6,0 arasında hiç meydana gelmemiştir ve
6,0<M<6,5 arasında 1 sefer deprem meydana gelmiştir.

3.1.
•

Zemin Büyütmesi ve Hakim Periyodunun Belirlenmesi
Zemin Büyütmesi: İnceleme alanında gözlenen birimler zemin büyütme değeri 1200 sn kayıt

uzunluğunda alınan 3 adet mikrotremör ölçü yoluyla tespit edilmiştir ve büyütmeler
boyutsuzdur.
Tablo 4. Spektral büyütmelere göre mikrobölgeleme ölçütleri (Ansal, 1997)

Spektral Büyütme
0,0-2,5
2,5-4,0
4,0-6,5

Tehlike Düzeyi
A (Düşük)
B (Orta)
C(Yüksek)

Zemin büyütme değerleri 1.4-1.6 aralığında hesaplanmıştır. Buna göre zeminin deprem anında
oluşturacağı tehlike düzeyi “A (Düşük)” olarak belirlenmiştir. Spektral büyütmenin 2.0 üzerinde
olduğu durumlarda yerleşim alanında inşaa edilmesi planlanan yapıların tasarımında deprem
faktörünün göz ardı edilmemesi önerilmektedir (Kumsar, 2004).

3.2.

Eşdeğer Doğrusal Analiz Yöntemi ile Bölgenin Depremselliğinin İncelenmesi

Zemin parametreleri kullanılarak birçok analiz programı yardımı ile zemin dinamik davranışı
yorumlanmaktadır. Bunlardan biri olan Deepsoil programı, frekans tanım alanında bir boyutlu
doğrusal ve eşdeğer doğrusal analiz ile birlikte, zaman tanım alanında doğrusal ve doğrusal
olmayan zemin davranış analizleri yapabilmektedir (Hashash, 2017). Geçmiş yıllarda meydana
gelen deprem kayıtları kullanılarak, sisteme girilen zemin tabaka kalınlıkları, yoğunluk değerleri,
kayma dalgası hızları ile depremsellik incelenebilmektedir. Bu çalışmada, Balcı bölgesine ait
zemin parametreleri sisteme kaydedilmiş ve program üzerinde kayıtlı olan ampirik formüller ile
1999 yılında meydana gelen Kocaeli deprem kaydı kullanılarak zemin dinamik davranışı
değerlendirilmiştir.
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3.3.

Analiz Sonuçlarının Grafiksel Olarak Gösterimi

Zemin tabakalarının deprem anında nasıl bir davranış sergileyeceği tam olarak bilinmemektedir.
Zemin, etki eden deprem davranışını sönümleyebileceği gibi, depremi karşılayamayıp deprem
etkisini büyüterek farklı tabakalara iletebilmektedir (Civelekler, 2017). Eğer zemin deprem
kuvvetini büyütürse, depremin meydana getireceği etki de artmış olmaktadır. Deepsoil
programında yapılan analizlerin sonuçları, grafiksel olarak şu şekilde tanımlanabilir.

Şekil 4. Balcı Bölgesi Ölçüm 1’e ait verilerin Kocaeli Deprem Kayıtları Kullanılarak Elde Edilen PSAPeriyot Grafiği

Şekil 5. Balcı Bölgesi Ölçüm 2’ye ait verilerin Kocaeli Deprem Kayıtları Kullanılarak Elde Edilen
PSA-Periyot Grafiği
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Şekil 6. Balcı Bölgesi Ölçüm 3’e ait verilerin Kocaeli Deprem Kayıtları Kullanılarak Elde Edilen PSAPeriyot Grafiği

Aksaray ili, Ortaköy ilçesi Balcı bölgesinde yapılan sondaj ve sismik çalışma verileri kullanılarak,
zemin-dinamik davranış analizleri, eşdeğer doğrusal analiz yöntemi esaslı Deepsoil analiz
programında analiz edilmiştir. 1999 Kocaeli deprem kayıtları seçilmiştir. Sönüm oranı %5 olarak
belirlenmiştir. Zemin parametrelerinin tabakalar arasında benzerlik göstermesi, zemin yapısının
bölge itibariyle farklılıklarının olmadığını göstermektedir. Deprem anında en alt seviyeden gelen
deprem etkisinin üst zemin tabakalarına iletilmesi esnasında oluşan ivme değeri PSA’ dır.
Deprem ivmesine karşılık gelen en yüksek tepkiye PSA denmektedir. Zemin büyütme değerleri
grafiklerden de görüleceği üzere 0.2 sn’ de maksimum pik değerlerine ulaşmıştır. Analiz sonuçları
ise, Ölçüm 1’ de 0.3 g ile 0.9 g, Ölçüm 2’ de 0.3 g ile 1 g ve Ölçüm 3’ de 0.3g ile 0.95 g arasında
değişmektedir. Zemin büyütme oranları yaklaşık olarak 0.6 g’ dir. Analiz verileri incelendiğinde
sonuçların birbirine yakınlığı görülmüştür. Bu durum kayma dalgası hızlarının yakın değerlere
sahip olması ile alakalıdır. Sonuçların benzer olması hem analiz sonuçlarının güvenli olduğunu,
hem de bölge zemin özelliklerinin süreklilik gösterdiğini ispatlamaktadır.

4. SONUÇLAR

Zamanının ve şiddetinin tahmin edilemediği depremler, tahmini zor zararlara yol açmaktadır. Bu
nedenle, günümüzde deprem üzerine birçok araştırma yapılmaktadır. Bu çalışmada da Aksaray
il sınırları içerisinde yer alan Balcı bölgesinin depremselliği, Deepsoil programı ile incelenmiştir.
İnceleme alanı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre, “3.Derece” deprem bölgesinde yer
almaktadır. Yapılan sondaj ve sismik çalışma sonucu elde edilen zemin parametreleri kullanılarak
bölgenin olası bir deprem anında ki davranışı değerlendirilmiştir. Kullanılan başlıca zemin
parametreleri, tabaka kalınlıkları, kayma dalgası hızları, zemin birim hacim ağırlıkları ve yer altı
suyu yüksekliğidir. Sönüm oranı %5 olarak seçilmiştir. Kocaeli depremi baz alınarak yapılan
analizlerde, zemin tabakaları arasında süreksizliğin olmadığı gözlenmiştir. Genel itibariyle bir
yapı tasarımında önemli bir parametre olan, zemin büyütme parametresi PSA ivme değerleri, 0.3
g ile 1 g arasında değişmektedir. Zemin büyütme değeri 0.6 g olarak belirlenirken, maksimum pik
değeri 0.2 sn’ de gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar zemin sınıfını destekler niteliktedir.
Deprem anında, etki edecek deprem ivmesini, zeminin tabakalar arasında sönümleyerek
karşılayacağı düşünülmektedir. İnceleme alanının, risk oluşturabilecek bir yapıda olmadığı
kanısına varılmıştır.
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Abstract
Significant changes were made with Turkey Earthquake Building Regulations published in 2018. However,
when the building stock in our country is examined, it is seen that most of the buildings are built according
to the old regulations. Similarly, there are buildings designed in accordance with old and new regulations
in İzmir province. In this study, a building was modelled and analyzed with time-domain based on the
acceleration records of İzmir Earthquake (31.10.2020) according to both Turkey Building Earthquake
Regulations in 2007 and 2018. Analyzes were made with a nonlinear structural analysis program and the
differences between the two earthquake regulations were evaluated in terms of Izmir earthquake. In the
TEC 2007 regulation, since the design spectral acceleration values in the tail part of the spectrum curve
after TB are higher than the TEC 2018 regulation, similar results were obtained in the base shear force
value.
Keywords: Izmir Earthquake, Building Stock, Time History Analysis, TEC 2018, TEC 2007

1. INTRODUCTION
With technological and economic progress, countries having earthquake zones constantly
update their earthquake regulations. In Turkey, radical changes were made with Turkish
Earthquake Building Regulation (TEC 2018) that was published in 2018 [1]. However, when
overall building stock built in 2018 and prior years is examined, most of buildings were designed
in accordance with the Building Seismic Zone 2007 (TEC 2007) [2]. Also, there are buildings
designed in accordance with the TEC 2018 and TEC 2007 regulations in Izmir. It was observed
that the buildings designed with the last two regulations had limited damages level in the Izmir
earthquake occurred on 30.10.2020. However, it has been observed that the damages in the
buildings designed according to the previous regulations are significantly critical. In addition, it
has been evaluated that there are various structural defects in the damaged buildings and the
damages usually are occurred in these building defects (Figure 1).
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Figure 1. Damaged buildings in İzmir Earthquake (photographed by authors)
After examination of the damaged buildings in Izmir Earthquake, the difference between two
last regulations were considered to investigate. For this reason, a building has been analyzed in
the time domain according to TEC 2018 and TEC 2007 regulations using Izmir earthquake
acceleration records. The building is accepted to be in Bayraklı District where damage is more
concentrated compared to other districts. The building was modeled and analyzed by using a
nonlinear analysis program. The obtained results were compared for both regulations and the
differences were evaluated in case of the Izmir Earthquake.

2. MATERIAL AND METHOD
In this study, a model building assumed to be in Izmir was applied to Time History Analysis with
the acceleration records obtained from Izmir Earthquake. The number of floors, axis, spans,
column-beam dimensions, storey heights of the buildings were used in the modelling of
considered building in Bayraklı/İzmir region. A frame analysis was performed by affecting the
wall weight on the beams in the considered building. The building is symmetrical in X and Y
directions, with 4 axes, 3 spans and ZD as the ground class. The floor height in the building was
taken into account as 3 m and an 8-storey building was modeled. The distance between the axes
of the building is designed to be 5 m, and the foundation-column joint area is defined as fixed
support (Fig.2).

Figure 2. 3D ETABS model of the building
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It is assumed that the building taken into account is located in Bayraklı / İzmir (Fig. 3), as
previously detailed. For this reason, Bayraklı / İzmir was selected from the AFAD Map of
Earthquake Zones and the relevant outputs were obtained [3]. It is considered that the building
is used as a residence. Spectral acceleration values obtained from AFAD official website were
determined as SDS = 1.171, S1 = 0.559, respectively, depending on the location and ground class
of the relevant building. Design acceleration and Izmir earthquake pseudo-acceleration
spectrum values were defined according to TEC 2018 and TEC 2007 for İzmir province, Bayraklı
district. The comparison of the values can be seen in Figure 4.

Figure 3. Location of the model building.
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Figure 4. The values of design acceleration and Izmir earthquake pseudo-acceleration
spectrum according to TEC 2018 and TEC 2007
The columns of building are designed as 45x45 cm and beams as 25x60 cm. 8ø20 longitudinal
reinforcement and ø 10 / 15 confinement reinforcement bars were used in the columns. All slabs
were designed with a thickness of 14 cm in the reinforced concrete building. In addition, the
walls used in the building are modeled with a thickness of 20 cm. In the model of reinforced
concrete building, the concrete class has been taken as C30 (fck = 30 MPa) and the reinforcement
class as S420 (fy = 420 MPa, fu = 500 MPa). In the model, the dead load on the storey is taken as
g=3 kN/m2 and the live load as q=2 kN/m2, respectivelty. The model of reinforced concrete
building has been modelled through a non-linear analysis program [4]. After defining the
material and section properties in the analysis program, the model of the building was designed.
The loads affecting the building were evaluated and these loads were considered in the nonlinear analysis program. In addition, the spectrum curve values obtained depending on the
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location of the building were defined in the program. In addition, the acceleration records of the
İzmir Earthquake were introduced to the program for time history analysis (fig. 5).
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Figure 5. Raw acceleration values of (a) North-South (b) Vertical (c) East-West directions
3. RESULTS AND DISCUSSION
In this study, an 8-storey building was modeled on the basis of a building in Izmir province. The
analyses comprise time-domain according to Izmir earthquake acceleration records. Base shear
forces, relative storey displacements and storey displacements were examined according to
both regulations. Accordingly, the base shear forces were found to be 2524.629 kN and 1539.397
kN according to TEC 2007 and TEC 2018, respectively. The base shear force analyzed from Time
History analysis was obtained as 1880 kN. In the case of acceleration values in the tail region of
spectum curves of TB ground dominant period, TEC 2007 regulation results in less favorable
spectral acceleration values than TEC 2018 regulation. According to this, the base shear force
values were higher in TEC 2007 compared to TEC 2018. Base shear forces obtained from Time
History analysis remained between both regulation values (Figure 6).
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Figure 6. Comparison of base-shear forces (a) and storey-shear forces
When relative floor drift ratio between floors is examined, the building meets the requirements
for relative floor displacement boundary condition according to TEC 2018 and Time History
Analysis. However, the regulation boundary condition is exceeded according to the TEC 2007
regulation. In Figure 7, relative storey-to-floor displacement ratios and boundary conditions and
storey displacements of the building are given.
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Figure 7. (a) Storey drift ratios and (b) storey displacements of the building
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4. CONCLUSION
Based on the acceleration records of the Izmir earthquake, a 8-storey building was analyzed
according to the TEC 2018 and TEC 2007 regulations. Structural performance of the building
were analyzed through relevant regulations. The findings obtained within the scope of the study
are as follows;
•

•

•
•

The so-called spectral acceleration graph of the earthquake remained below the TEC
2007 and TEC 2018 design spectral acceleration graph. Therefore, it reveals that the
design spectrum chart of the region that are given in regulations includes the
earthquakes that will probably to occur.
In terms of base shear forces, the spectral acceleration value obtained from the TEC
2007 regulation is high, and the base shear force resulted in less favorable values than
TEC 2018 and time history analysis.
In the case of comparison of relative storey drift boundary conditions in the regulations,
the boundary conditions were not met according to the TEC 2007 regulation.
While the floor shear force on the 8th floor was very close to each other for Time History
Analysis, TEC 2018 and TEC 2007, this difference towards the lower floors increased
more unfavorably in the TEC 2007 regulation in comparison with TEC 2018.
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Abstract
In the case of Izmir Earthquake occurred in 31.10.2020, it is observed that several buildings have structural
defects. Weak story and soft story irregularities were among the significant structural defects recorded in
İzmir Earthquake. For this reason, an 8-story building having weak and soft story irregularities were
examined according to TEC 2018 and TEC 2007 codes. In this study, Time History analysis was performed
by using acceleration records in Izmir. The analysis was conducted with a nonlinear analysis program and
differences between the earthquake codes were studied. According the results, although the so-called
spectral acceleration values are smaller than the design spectrum in the regulations, the regulation
boundary conditions are exceeded in structures with soft story irregularities.

Keywords: Soft story, weak story, Izmir Earthquake, Time History Analysis, TEC 2018, TEC 2007

1. INTRODUCTION
Turkey is an earthquake country having 95% of its population lives under the threat of
earthquakes. Many lives and property losses took place as a result of the major earthquakes
that have occurred in recent years. When the damaged or collapsed buildings were examined,
it was determined that the rules in the regulations were not followed properly. A significant part
of the defects that cause damage or collapses are Soft Floor Irregularity and Weak Floor
Irregularity [1,2].
In the building stock of Turkey, it is seen that the ground floors of many buildings are designed
as workplaces. In these buildings, where the ground floor is a workplace, the walls on the ground
floor are not taken into consideration due to reasons such as increasing the viewing angle,
providing a spacious environment, and the interior architecture of the workplace. Wall load is
not taken into account in lateral stiffness of static calculations and these considerations are not
against the regulations. However, it is known that walls play an important role in lateral rigidity
[3]. Due to the fact that the walls contribute to the lateral rigidity, it is inevitable that the soft
floor and weak floor irregularities will occur in the case of the removal of the walls on the ground
floor. There have been many studies on these irregularities and their elimination strategies [4].
Finally, the damages in the Izmir earthquake that took place on 30.10.2020 were examined and
it was evaluated that most of the buildings having Soft Story and Weak Floor irregularities were

İnşaat Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Civil Engineering Full Paper Proceedings

A.149

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

damaged (Figure 1). It has been observed that the buildings that were damaged in this
earthquake were mostly built according to the old regulations. However, there were also
damages in the buildings designed after TEC 2007.

Figure 1. Damaged buildings in İzmir Earthquake (photographed by authors)
In this study, a building is modeled through nonlinear analysis program. Since there are more
buildings damaged in İzmir-Bayraklı district, the sample building is considered in the coordinates
of Bayraklı / İzmir. Time History Analysis has been made by using the acceleration records of the
earthquake that occurred in Izmir. The building was examined in accordance with the TEC 2007
and TEC 2018 regulations and the differences between the two regulations were investigated.
In addition, the weak floor and soft floor irregularities were examined in this building and the
discussions were made comparatively on the basis of regulations.

2. MATERIAL AND METHOD
In this study, Time History Analysis was made with the acceleration records obtained from Izmir
Earthquake in the analyzed building. In addition, it is aimed to examine B1 and B2 irregularities
according to old and new regulations. As considered building is designed as a ground floor office,
no wall was designed. The building is symmetrical in X and Y directions, with 4 axes, 3 spans and
ZD as the ground class. The floor height in the building was taken as 3 m and an 8-storey building
was modeled. The distance between the axes of the building is designed to be 5 m, and the
foundation-column junction area is defined as fixed support (Fig.2).

Figure 2. 3D ETABS model of the building
It is assumed that the building taken into account is located in Bayraklı / İzmir (Fig. 3), as
previously detailed. For this reason, Bayraklı / İzmir was selected from the AFAD Map of
Earthquake Zones and the relevant outputs were obtained [5]. It is considered that the building
is used as a residence. Spectral acceleration values obtained from AFAD official website were
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determined as SDS = 1.171, S1 = 0.559, respectively, depending on the location and ground class
of the relevant building. Design acceleration and Izmir earthquake pseudo-acceleration
spectrum values were defined according to TEC 2018 and TEC 2007 for İzmir province, Bayraklı
district. The comparison of the values can be seen in Figure 4.

Figure 3. Location of the model building.

Figure 4. The values of design acceleration and Izmir earthquake pseudo-acceleration
spectrum according to TEC 2018 and TEC 2007
The columns of building are designed as 45x45 cm and beams as 25x60 cm. 8ø20 longitudinal
reinforcement and ø 10 / 15 confinement reinforcement bars were used in the columns. All slabs
were designed with a thickness of 14 cm in the reinforced concrete building. In addition, the
walls used in the building are modeled with a thickness of 20 cm. In the model of reinforced
concrete building, the concrete class has been taken as C30 (fck = 30 MPa) and the
reinforcement class as S420 (fy = 420 MPa, fu = 500 MPa). In the model, the dead load on the
storey is taken as g=3 kN/m2 and the live load as q=2 kN/m2, respectivelty. The model of
reinforced concrete building has been modelled through a non-linear analysis program [6]. After
defining the material and section properties in the analysis program, the model of the building
was designed. The loads affecting the building were evaluated and these loads were considered
in the non-linear analysis program. In addition, the spectrum curve values obtained depending
on the location of the building were defined in the program. In addition, the acceleration records
of the İzmir Earthquake were introduced to the program for time history analysis (fig. 5).

İnşaat Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Civil Engineering Full Paper Proceedings

A.151

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

Acceleration (g)

0,2
0,1
0
-0,1

0

10

20

30

40

50

60

30

40

50

60

30

40

50

60

-0,2
-0,3
Time (sec.)

(a)

Acceleration (g)

0,1
0,05
0
0

10

20

-0,05

-0,1
Time (sec.)

(b)
0,15

Acceleration (g)

0,1
0,05
0
-0,05

0

10

20

-0,1
-0,15
Time (sec.)

(c)
Figure 5. Raw acceleration values of (a) North-South (b) Vertical (c) East-West directions

3. RESULTS AND DISCUSSION
In this study, an 8-storey building having soft story irregularity was analyzed in the time domain
according to Izmir earthquake acceleration records based on the location in the province of
Izmir. According to the analysis results, the base shear force was found to be 3570.84 kN and
3967.36 kN according to TEC 2007 and TEC 2018, respectively. Base shear force was obtained as
5994.51 kN from Time History Analysis. Although the so-called spectral acceleration values
obtained according to the acceleration record for the Izmir earthquake are quite small according
to both regulations, the response of a structure having B2 type irregularity was not promising.
The reason can be ascribed to vibration of the whole building from the 1st floor due to the lateral
displacement rigidity provided by the walls in the upper floors. In Figure 6, the floor shear forces
acting on the building are shown according to the analysis in both regulations and time domains.
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Figure 6. Shear forces of stories
During examination of the results, the recorded stress conditions were examined in the building.
For this purpose, the stress levels obtained from the non-linear analysis program are given in
Figure 7. As seen in Figure 7, only the ground floor is damaged and it is anticipated that the
ground floor column ends will be hinged under earthquake loads and the collapse then can be
possible for the building.

Figure 7. Stress levels of the building
When the rates of relative story drifts between floors are examined, the building meets the
relative story displacement limit according to both regulations. However, the limits of both
regulations are exceeded in the time domain according to analysis. In Figure 8, relative story
drift ratios and boundary conditions were given together with story displacements of the
building.
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Figure 8. (a) Story drift ratios and (b) story displacements of the building

4. CONCLUSION
Investigations were carried out after the Izmir earthquake and it was observed that most of the
buildings with soft story irregularities had damages in their ground floors. For this purpose, an
8-story building with soft story irregularity was modeled and analyzed in the Time Definition..
The findings obtained within the scope of the study are as follows;
• The so-called spectral acceleration graph of the earthquake remained below the TEC
2007 and TEC 2018 design spectral acceleration graph. Therefore, study reveals that the
design spectrum chart of the region included in the regulations covers the earthquakes
that will probably to occur.
• In the case of base shear forces, obtained shear forces in the time definition analysis
resulted in more unfavorable results compared to both regulations due to presence of
structural irregularities.
• Relative floor drift boundary conditions could not be met according to the analysis in
the time definition area.
• In the case of floor shear forces, obtained values from the regulations and the time
history are close to each other in the upper floors. However, the floor shear forces
obtained from the analysis in the lower floors are quite high according to the relevant
regulations in the time domain.
• Due to the soft floor irregularity, the displacement ratio of the ground floor is
significantly higher than the other floors. This reveals that the damage can probably be
concentrated on this floor.
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Abstract
In this study, information is given about the importance and application field of the deep learning method
in civil engineering and three applications based on deep learning methods are carried out as an example.
For this purpose, firstly, studies on classification and object detection in the field of civil engineering with
deep learning methods and detailed theoretical information about these methods are given. Besides, in
this study, studies such as estimating cracks in concrete roads and liquefaction areas after an earthquake
with object detection method based on deep learning and determining the types and locations of
damaged elements in wooden structures using deep learning-based classification method.

Keywords: Deep learning; classification; object detection; crack; wood damages; liquefaction

1. INTRODUCTION
The construction sector, which meets 7% of the workforce worldwide, is the backbone of
the world economy with an investment volume of 10 trillion dollars. Being one of the giants of
the real sector in the world, the construction sector is far behind in terms of the use of artificial
intelligence technology and other technologies. Employees abandoning their current methods
and acting according to the requirements of technology has a daunting effect, as it is perceived
as innovation. However, the use of artificial intelligence in this field will make things easier and
help reduce costs to minimum levels. For this reason, artificial intelligence systems, which have
been used in other sectors for many years, have started to be used in the construction sector,
albeit slowly.
As we mentioned above, it is inevitable for artificial intelligence to enter the construction sector.
Especially in the next few years, artificial intelligence management will take place in all areas of
the construction industry. This has become inevitable to keep up with the growth standards and
to prevent the growth rates of the construction sector from going backward. The future of
artificial intelligence in the construction industry and how it will progress will emerge with rapid
initiatives in this regard.
In the first artificial neural network model, a single layer feed-forward artificial neural network
model was used [1]. The results obtained remained at a certain rate and could not exceed. In
later studies, a feedback neural network model was created. More successful results have been
achieved by making adjustments on the results obtained with the feedback neural network
model. As a result of later studies, multilayer neural network models have been developed. With
the emergence of the multilayer neural network model, the Convolutional Neural Network
(CNN) has been developed to give better results by increasing the number of layers. There are
hidden layers in the neural network model here and the results obtained are quite successful
[2]. With the development of convolutional neural networks, classification processes have
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yielded more successful results. With the convolution process, the lines on the object were
determined and included in the neural network model [3]. With the article published by Geoffrey
Hinton and Ruslan Salakhutdinas in 2006, the term deep learning was introduced and deep
learning studies started [4].
In this study, three studies were conducted on the application of the deep learning method in
civil engineering. These applications; (1) estimation of cracks in concrete roads and (2)
determination of liquefied soil due to an earthquake by object detection method based on deep
learning and (3) determination of the types and locations of damages in damaged wooden
structures using deep learning-based classification method.

2. CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS
Convolutional neural network (CNN), which is a multilayer feed-forward artificial neural
network, is used especially for image analysis. It has been proposed with an approach based on
the animal vision system [5]. It is based on filtering. It makes clear the attributes that will indicate
the feature of the image with the filter to be used. It produces successful results, especially in
classifier operations. By using filters in different sizes and values, it enables features with low
dominance level to emerge [6,7]. CNN architectures consist of convolution, pooling, flatten and
fully connected layers dropout and classification as shown in Figure 1.

Figure 1.Typical convolutional neural network

2.1 Convolutional Layer
It is the layer that forms the basis of convolutional neural networks. In this layer, it is
aimed to reveal the specific features of the input by moving a predetermined filter over the
input data. As a result of filtering, it provides a smaller matrix from the input data [8].
2.2 Pooling Layer
In CNN architecture, it is common to periodically add a pooling layer between the
convolution layers. The function of this layer gradually decreases the spatial dimension of the
notation to reduce the number of parameters and calculations in the network. Thus, it is to
control excessive compliance. Also, it is called the sub-sampling. The pooling layer makes the
sample by lowering the height and width of the feature map, but the depth remains the same.
Spatial pooling has types such as maximum pooling, average pooling, and total pooling. The most
used technique is maximum pooling. Maximum pooling takes the largest item in the corrected
feature map. The size of the feature map is halved after pooling.
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2.3 Flattening Layer
The task of this layer is to briefly prepare the data at the input of the last and most
important layer. In general, neural networks receive input data from a one-dimensional array.
The data in this neural network is the one-dimensional array of the matrices from the
convolution and pooling layer.
2.4 Fully Connected Layer
Neurons in a fully-connected layer, as in normal neural networks, have full connections
with all activations in the previous layer. It is the last and most important layer of CNN. The
reason why it is called fully connected is that every neuron in the previous layer is connected to
each neuron in the next layer. The purpose of the fully-connected layer is to use high-level
features to classify the input image into different classes. As seen in Figure 1, there are 4
networks in the fully connected layer. Each of these neurons represents a class. These; suppose
it is a boat, a house, a tree, a cat. By looking at the convolutional network attributes, it detects
which class the input data is closer to, and ultimately returns a class. A properly trained CNN
should yield the tree value as output [9].
2.5 Dropout Layer
The dropout layer has a very special function in neural networks. The term “dropout”
means leaving units (hidden and visible) in the neural network. The main idea is to randomly
drop units (along with their networks) from the neural network during training. Leaving a unit is
meant to temporarily disconnect as well as all incoming and outgoing connections. The choice
of which units to drop is random. Usually between 50% (0.5) and 20% (0.2) neurons are
removed, and these removed neurons do not affect the network [10].
2.6 Classification Layer
It is the layer where the classification processes are made after the fully connected layer.
In this layer, with the use of different classifiers, the 'Softmax' classifier, which generally gives
successful results, is used. Sigmoid is classifiers used for 2-class, Softmax multi-class deep
learning studies. The output value in this layer is equal to the number of objects to be classified.
In the classification, different objects produce an output between '0-1'. It is understood that the
object predicted by the network is the output that produces a result close to 1. Some
classification functions: Sigmoid, Softmax, ReLU, TanH, SoftPlus, ELU, PReLU. The most
frequently used are ReLU, Softmax and Sigmoid.

3. OBJECT DETECTION METHOD
3.1. Faster R-CNN Model
The way to set up a simple CNN is to put several Convolutional Layers in a row and add
ReLU layers after each. And then next Pooling layer (s) and Flattening layer should be added.
Then Fully-Connected layer is added as much as ReLu layer. Alex Net, ZF Net, GoogLeNet,
Microsoft, ResNet, R-CNN, Fast R-CNN, and Faster R-CNN Models are developed for object
identification within the image. In our study, Faster R-CNN method, an approach based on CNN
architecture, was used. Faster R-CNN is a combination of RPN and Fast R-CNN models [11].
Figure 2 shows the RPN and Fast R-CNN regions that make up the Faster R-CNN structure. The
innovation brought by RPN is that it can be connected directly to the sampling layer. Thus, Faster
R-CNN, with its strong structure, offers a working environment to realize object detection in
images [12].
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Figure 2. The schematic architecture of the Faster R-CNN

RPN is a full CNN. It is used to subtract suggested regions, an input of which is an image, and the
proposed regions are also given scores (prediction accuracy). The classification layer and score
values of the proposed regions are combined in the Fast R-CNN network during the prediction
layer stage. The Fast R-CNN network also has two output layers. The first of these is the Softmax
classifier layer and the other is the regression layer that gives the detection accuracy of the
detected region [13]. With the Faster R-CNN, the input image is calculated only once during the
classification process and then corrects the boundaries of the boxes that determine where the
regions to be detected are located. What's more, by sharing the convolutional layers, a deep
convolutional network can be trained to improve the performance of object detection.

4. CLASSIFICATION METHOD
4.1. Transfer Learning
In transfer learning, we can develop ourselves to learn the information we want as a
resource task or we can use a ready model. The more preferred method in practice is the second.
One of the best examples of such applications is the ImageNet competition. In this contest, there
is a large and demanding image classification task, such as classifying 1000 class images.
Research organizations that develop models for this competition often allow reuse of their latest
models under a license. Considering that training these models with modern equipment can
take days or weeks, it is quite logical and common practice to use the best model trained in the
previous year with transfer learning in the next year. For this reason, it is common practice to
purchase and use ready-trained models such as MobileNet_V2, Inception_V3, ResNet_V2_50.

5. DEEP LEARNING LIBRARIES
It has a structure with many libraries in its deep learning structure. There are more than
a dozen deep learning libraries in Python. An information table has been created about some
deep learning libraries in which the Python language can be used. Theano, TensorFlow, Caffe,
Keras, Mxnet, Pylearn2, Lasagne, Torch, Covnetjs, Sci-Kit Learn, Deeplearning4j, Apache Spark
are some examples of deep learning libraries. The information about the "Tensorflow" libraries
is used in the preparation of this paper. Tensorflow is an open-source deep-learning library
developed by Google. Although widely used in deep learning practices, Tensorflow covers a
wider field. Tensorflow is an open-source library developed for numerical computation using
data flow graphs. Nodes in graphs represent mathematical operations, graph edges represent
multidimensional arrays (tensors) transmitted between each other. Thanks to its flexible
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structure, it allows you to deploy calculations, using one or more CPUs, GPUs, regardless of
platform, with a single API. Transfer learning is a technique that is trained in a related task and
shortens most of it by taking a piece of model that can be reused in a new model (URL-3, 2020).

6. APPLICATION 1
In this study, it is aimed to detect the cracks on concrete road surfaces located on the
Karadeniz Technical University Campus, by using the Faster R-CNN method. After the training,
various situations were encountered to reveal the quality of the training. These are explained in
the following titles, respectively. In Case 1, except for random images, a certain road section was
selected to examine and compare effects such as illumination effect, weather effect. Image
distance effect and image height effect are illustrated in case 2 and case 3, respectively. Also, a
target crack zone that could be detected visually was determined in this section. The zone is
shown in Figure 3 by a red circle.

Figure 3. Target crack zone

Initially, a general crack detection study was carried out by taking random images from various
parts of the road. The results of this analysis are illustrated in Figure 4. Figure 4 shows images
taken in sunny weather conditions and crack analyses. In these images, crack detection studies
were observed in areas fully illuminated by sunlight and in shady areas. As can be seen from the
figures, almost all existing cracks can be detected in sunny and shady areas. It can be clearly said
that the image is in the shade in sunny weather conditions does not affect the detection of
cracks.

Figure 4. Road crack detection for random images
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7. APPLICATION 2
Satellite images, through Google Earth Pro, obtained from the earthquake that occurred
in the Palu area of Indonesia are shown in Figure 5. As shown in Figure 5, the area where the
earthquake occurred was enclosed in a circle drawn with a yellow line. The detailed view of the
earthquake area is also shown in Figure 5 (a). In this detailed picture, the liquefaction areas are
enlarged and shown on the side (Figure 5 (b) - (d)). For the automatic detection of liquefaction
areas with the object detection method, the liquefaction area in Figure 5 (c) is defined for
training, while Figure 5(b) and Figure 5(d) are reserved for the test area. Train images are
obtained at various heights and angles with the Google Earth Pro program. Besides, train images
are obtained in 1024x600 resolution. Training of liquefaction areas is carried out in two ways. In
the first of these two cases, only the fully liquefied areas of the ground are taken into account,
while the second is the areas where there are ruined structures under the liquefied ground.
Different trains were carried out and compared for both cases.

Figure 5. The areas of liquefaction are marked (Satellite image: [15]).

7.1. Liquefied soil areas
In this section, considering the images obtained for test area 1 and test area 2, the
liquefied areas are tried to be determined by using an object detection method. In Figure 6, the
images at the different scales were used and liquefied areas were determined based on these
scales. As shown in Figure 6, the images are shown in scales between 100m and 600m. Although
the liquefaction area occurring in test area 1 could not be determined exactly from the images,
a general opinion can be reached about the liquefaction in which area. Liquefaction
determination cannot be made for scales larger than 600 m scale. However, all of the
determined liquefaction areas can be detected with 95% accuracy.
In Figure 7, it was tried to determine the liquefied areas for test area 2 by taking into
consideration the pictures on different scales. In Figure 7 (a) - (c), because of the large scale of
the image, more than one image was used to define an entire area and liquefied areas were
analyzed separately in these areas. As can be seen from the figure, in almost all of the test area
2, the detection of liquefied areas has been realized using the object detection method. From
this analysis, it was concluded that the liquefied area images used for the training area can
represent the liquefied areas occurred in test area 2 with much better accuracy than the test
area 1.
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Figure 6. Liquefaction soil detection analysis results on test area 1 for the different image scales

(a) 100 m

(b) 200 m

(c) 300 m

Figure 7. Liquefaction detection analysis results on test area 2 for the different image scales

8. APPLICATION 3
Serenders are the most common structure in which the wooden masonry and carcass
system are used together. In this study, a Selender sample, which is one of the traditional
structures in the district of Trabzon, Turkey was selected for the experimental study.

Figure 8. Examples of application images classified as “Insect”, “Dry” and “Wet” damage classes with
Mobilenet_V2.

As a result of the taken photos, it was observed that these wooden selender structural elements
were exposed to all three types of trained damage. However, as observed in Figure 8, structural
elements were mostly exposed to insect damages, besides, one was exposed to wet rot damage
and one to dry rot damage. When the predicted accuracy rates were taken into consideration,
it was observed that all damage estimates were equal to 100% and over 99%.
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In Figure 8 (a), when the photos obtained in some parts of the sample wooden structure are
evaluated, an incorrect classification was made. Insect damage was estimated to exist in all of
these classifications. When D11 damage is evaluated with human eyes in Figure 8 (a), it is
understood that this damage is both insect damage and dry rot damage. However, since double
or multiple classifications were not made during the training phase, it was estimated that this
damage was only insect damage through the vision of the computer. When other mispredicted
damages (D11, 12, D13, D14) are evaluated, the computer makes these regions seem to be
damaged, although there is no damage in these areas, since the photo texture is generally similar
to insect damage from the trained classes.

9.CONCLUSIONS
In this study, the detection of cracks on concrete roads, liquefied areas with the deep
learning-based object detection and damaged wood elements with the deep learning-based
classification method has been performed. In all three analyzes, it was revealed that the deep
learning method gives very efficient results in civil engineering applications. For this reason, it
has been seen that the deep learning method can be easily used in the solution of civil
engineering problems.
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Özet
İnsanlık tarihi boyunca barınma, karşılanması gereken önemli bir ihtiyaç olmuştur. Bu ihtiyaç hem
ekonomik koşullar hem de güvenlik göz önünde bulundurularak farklı yapı malzemeleriyle karşılanmaya
çalışılmıştır. Bu gereksinimini karşılamak için de birçok farklı yönteme başvurulmuştur. Kullanılan
yöntemler de sürekli değişen ve gelişen teknoloji dolayısıyla daima farklılık göstermiştir. Doğal yaşam
alanında rahatlıkla elde edilebilen ahşabın yapı malzemesi olarak kullanılması ve inşa edilen ahşap
çerçeveli sistemlerin tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Ahşap çerçeveler arasındaki boşlukların
yığma taş elemanlar ile doldurulmasıyla oluşan "Hımış" evleri, Osmanlı kent yapısının özelliklerini
yansıtmaktadır. Hımış kelimesinin kökeni de doldurmaktan gelmektedir. Ahşap çerçevenin doldurulması
için farklı yapı malzemeleri kullanılmaktadır ve bu yapı malzemeleri de yöreden yöreye değişmektedir.
Çalışma kapsamında ele alınan Hımış yapı Doğu Karadeniz bölgesinde bulunmakta ve dolgu malzemesi
olarak yaygın bir şekilde yontma taş kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin Rize ili Fındıklı
ilçesinde bulunan geleneksel tarihi hımış konağının dinamik özelliklerini hem sayısal hem de deneysel
olarak belirlemektir. Hımış yapısı mikro modellemeyi gerektirse de analiz süresi ve yapının karmaşıklığı
dikkate alındığında makro modelleme tercih edilmiştir. Önemli husus mikro modelin malzeme
özelliklerinin makro modellemeye aktarılmasıdır. Özellikle malzeme testleri mümkün olmadığında,
makro modelleme için seçilen malzeme özellikleri gerçek yapının mevcut durumunu yansıtmalıdır.
Yapılan bu çalışmada ANSYS sonlu eleman yazılımı ile tarihi Hımış konağının sadece bir duvarı için mikro
ve makro modeller oluşturulmuştur. Makro ve mikro modellere modal analiz uygulanarak makro
modelin malzeme özellikleri mikro modele ait modal parametreler ile aynı olana kadar manuel
güncellenmiştir. Böylece makro modelleme ile elde edilen eşlenik malzeme değerleri tüm yapıya
uygulanmıştır. Malzeme özellikleri belirlenen modelin sayısal modal parametreleri, binaya ait mevcut
deneysel modal parametreler ile karşılaştırılmıştır. Mesnet koşulu olarak tanımlanan yay sabitleri
deneysel modal analiz sonuçları dikkate alınarak güncellenmiştir. Sonuçların birbirleri ile uyumlu olması
seçilen eşlenik malzeme değerlerinin doğruluğunu göstermektedir. Böylece tarihi konağı temsil eden
sonlu eleman model uygulanan işlemler sonucunda elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Deneysel modal analiz, Hımış konak, Sonlu eleman model
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Abstract
Throughout human history, accommodation has been an important need to supply. This need has been
tried to be supplied with different building materials considering both economic conditions and safety.
Many different methods have been used to supply this need. The methods used have always differed
due to the constantly changing and developing technology. The use of timber, which can be easily
obtained in the natural living area, as a building material and the history of the timber framed systems
built date back to ancient times. The "Hımış" houses, which were formed by filling the spaces between
timber frames with masonry stone elements, reflect the characteristics of the Ottoman city structure.
The origin of the word Hımış also comes from filling. Different building materials are used to fill the
timber frame, and these building materials also vary from region to region. The Hımış structure
discussed within the scope of the study is located in the Eastern Black Sea region and chipped stone is
widely used as filling material. The aim of this study is to determine the dynamic characteristics of the
traditional historical Hımış mansion in Fındıklı district of Rize city of Turkey both numerically and
experimentally. Although Hımış structure requires micro modelling, macro modelling was preferred
considering the analysis time and the complexity of the structure. The important point is to transfer the
material properties of the micro model to macro modelling. Material properties selected for macro
modelling should reflect the current state of the actual structure, especially when material tests are not
possible. In this study, micro and macro models were created for only one wall of the historical Hımış
mansion with ANSYS finite element software. By applying modal analysis to macro and micro models,
the material properties of the macro model were updated manually until they were the same with the
modal parameters of the micro model. Thus, the conjugate material values obtained by macro
modelling are applied to the whole structure. The numerical modal parameters of the model whose
material properties were determined were compared with the existing experimental modal parameters
of the building. The spring constants defined as the boundary condition have been updated by
considering the experimental modal analysis results. The compatibility of the results with each other
shows the accuracy of the selected equivalent material values. Thus, the finite element model
representing the historical mansion was obtained as a result of the operations applied.
Keywords: Experimental modal analysis, Hımış mansion, Finite element model

1. GİRİŞ
İnsanoğlu var oluşundan beri sürekli olarak kendine yaşam alanı oluşturmuştur. Bunu yaparken
de çeşitli yapı malzemelerinden yararlanmıştır. Bunlardan biri olan ahşap, kolayca elde
edilebilmesi dolayısıyla Dünyanın en eski yapı malzemelerinden biridir ve ahşabın bugüne
değin de uygulamada kullanımı devam etmiştir [1] Yapıda taşıyıcı sistem malzemesi olarak
ahşap kullanılan sistemler ahşap karkas sistemler olarak adlandırılmaktadır ve bu sistemler
binlerce yılın ürünü olmakla birlikte insanlar için miras niteliğindedirler.
Yapımı, Osmanlı İmparatorluğu zamanında bilhassa 17. Yüzyılda yaygınlaşan ahşap karkas
sistemli yapılar “Osmanlı evi” olarak bilinse de genellikle yapım tekniğinden dolayı Hımış olarak
adlandırılmaktadır [2]. Bu yapım tekniği basit olarak, oluşturulan ahşap karkas sistemin taş,
tuğla, kerpiç gibi çeşitli yapı malzemeleriyle doldurulması ile meydana gelmektedir. Kullanılan
dolgu malzemesi yöreden yöreye de değişiklik göstermektedir.
Günümüzde varlığını sürdürebilen Hımış yapılar birçok, deprem, sel, rüzgâr vb. doğal afetlere
maruz kalan tarihi yapılardır ve varlıklarını sadece günümüzde değil gelecekte de
sürdürebilmeleri için depreme karşı gösterdikleri tepkiler detaylı bir şekilde belirlenmesi
gerekmektedir Yapıların gerçek davranışının doğru olarak belirlenebilmesi adına dinamik
karakteristiklerin bilinmesi, iyi bir yol göstericidir [3]. Kompozit bir geometriye sahip olan tarihi
Hımış yapılarda dinamik karakteristiklerin (mod şekilleri, frekansları ve sönüm oranları) daha

İnşaat Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Civil Engineering Full Paper Proceedings

A.164

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

gerçekçi bir şekilde belirlenmesi için yaygın olarak Operasyonal Modal Analiz yöntemi
kullanılmaktadır.
Mühendislik yapılarının dinamik karakteristiklerin elde edilmesinde deneysel yöntemlerle
birlikte sayısal yöntemlere de başvurulmaktadır. Sayısal analizler için,sonlu eleman model
oluşturulması çok önemli bir adımdır. Oluşturulan model ile yapılan modal analizler sonucu
sayısal dinamik karakteristikler elde edilmektedir. Sonlu eleman modelinin, yapının gerçek
davranışını ne derece temsil ettiğini belirlemek için, deneysel ve sayısal sonuçlar
karşılıştırılmakta, elde edilen farklılıklar %5 sınırından fazla çıkmış ise model güncellenerek bu
farklılıklar kabul edilebilir sınıra indirilmekte ve yapının gerçek davranışını temsil eden bir
model oluşturulmaktadır.
Bu çalışmada, Rize ili Fındıklı ilçesinde bulunan geleneksel Hımış bir konağın dinamik kuvvetler
altındaki dinamik davranışının elde edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle, yapının
mevcut durumuna ait dinamik karakteristikleri (mod şekilleri, doğal frekansları ve sönüm
oranları) deneysel modal analiz yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Sonrasında, konağın sonlu
eleman modeli oluşturulmuş, modal analizler sonucunda sayısal dinamik karakteristikleri elde
edilmiştir. Deneysel ve sayısal olarak elde edilen dinamik karakteristikler karşılaştırılmıştır.
Meydana gelen farklılıklar, belirsiz parametreler dikkate alınarak güncellenmiş, sonlu eleman
model güncellemesi yapılmıştır.

2.TARİHİ HIMIŞ KONAK HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Rize ili Fındıklı ilçesine bağlı Çağlayan köyünde geleneksel bir Hımış konağı örnek olarak
seçilmiştir. Yaklaşık 200 yıllık bir geçmiş sahip bu hımış konak, bodrum ve zemin olmak üzere iki
kattan meydana gelmektedir. Bodrum katı taş ve harç bileşiminden meydana gelen yığma
yapıda duvarlı bir kat iken, Zemin kat ahşap ve taş bileşiminden meydana gelmektedir Tarihi
Hımış konağın farklı cephelerden görüntüsü Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Tarihi Hımış konağın farklı cephelerden görünümü

Tarihi dokusu dikkate alınarak 2010 yılında restore edilen konağın Şekil 2’de bodrum ve Zemin
katlarının 20x16m boyutunda planları verilmiştir. Yaklaşık olarak 200m2 bir alan üstüne inşa
edilmiş olan konağın, toplam brüt alanı 285m2’dir. Ayrıca yapının bodrum kat yüksekliği 3.25m
ve zemin kat yüksekliği 3.7m’dir.
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Şekil 2. Tarihi Hımış konağın sırasıyla bodrum ve zemin kat planları

3. OPERASYONAL MODAL ANALİZ
Operasyonal modal analiz, mühendislik yapıların dinamik davranışlarını gösteren ve doğal
frekans, mod şekli ve sönüm oranı olarak adlandırılan modal parametrelerin deneysel ölçümler
yapılarak bulunmasında etkili bir yöntemdir [3].Çevresel titreşim testi olarak da bilinen bu
deneysel ölçümler hasarsız bir şekilde yapılmakta, yapıya dışarıdan bir zorlanma
uygulanmamakta ve yapının etrafında bulunan doğal titreşim verilerinden yararlanılmaktadır.
Bu yönüyle de tarihi yapıların dinamik özelliklerinin belirlenmesinde oldukça tercih edilen bir
yöntemdir
Tarihi Hımış konağın deneysel olarak dinamik karakteristiklerinin belirlenmesi için yapılan
hasarsız çevresel titreşim testinde toplam 8 tane 10V/g hassasiyete sahip tek eksenli B&K 8340
tipi ivmeölçer, PULSE(2006) ve OMA(2006) kullanılmıştır. Deneysel ölçüm 30 dk boyunca
yapılmıştır ve frekans aralığı 0-12.5 HZ olarak Kabul edilmiştir. Yapının zemin kat tavanına her
köşeye 2 tane olmak üzere yerleştirilen İvmeölçerlele elde edilen ham veriler PULSE ve OMA
yazılımlarında Geliştirilmiş Frekans Ortamında Ayrıştırma (GFOA) ve Stokastik Altalan Belirleme
(SAB) yöntemleri ile işlenmiş ve modal parametreler elde edilmiştir. Şekil 3.te yapıya
yerleştirilen ivmeölçerler gösterilmiştir.

Şekil 3. Ortam titreşim testinde ivmeölçerlerin konumu

Yapılan analiz sonucunda GFOA yöntemi için spektral yoğunluk matrislerinin tekil değerleri
grafiği, SAB yöntemi için kararlılık ve spektral yoğunluk fonksiyon diyagramı elde edilmiştir.
Diyagramlar sırasıyla Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6’da gösterilmiştir. Ayrıca her iki yöntemden ilk üç
mod için doğal frekanslar 4.0-5.5Hz arasında elde edilmiştir. Şekil 7’de gösterilen İlk üç mod
için elde edilen modal parametreler ve bunlar arasındaki farklar Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo1. GFOA ve SAB yöntemlerine göre elde edilen dinamik karakteristikler

Mod
Sayısı

Frekans (Hz)
GFOA

SAB

1
2

4.23
4.74

4.19
4.79

3

5.49

5.54

Fark (%)

Sönüm Oranı (%)
GFOA

SAB

0.95
1.05

1.1
0.43

1.36
3.49

0.91

1.68

1.20

Frekans (Hz)

Şekil 4. GFOA yöntemi spektral yoğunluk matrislerinin tekil değerleri

Frekans (Hz)

Şekil 5. Stokastik Altalan Belirleme yöntemine göre kararlılık diyagramı

Frekans (Hz)

Şekil 6. SAB yöntemine göre spektral fonksiyon yoğunluk diyagramı
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(a) Birinci Mod

(b) İkinci Mod

(c) Üçüncü Mod

Şekil 7. Hımış konağın deneysel ilk üç mod şekli

4. SONLU ELEMAN MODELLEMESİ VE SAYISAL MODAL ANALİZ
Tarihi Hımış konağın dinamik karakteristikleri, deneysel olarak elde edildikten sonra sayısal
olarak da elde edilmiştir. Bu doğrultuda ilk önce yapının sonlu eleman modelini oluşturmak
önemli bir husustur. Hımış konak, ANSYS (2016) yazılımında geometrisinin tam yansıtılması
amacıyla mikro olarak modellenmek istenmiş fakat yazılımda eleman sınırının aşılması
nedeniyle modellenememiş ve makro model olarak oluşturulmasına karar verilmiştir.
Makro model oluşturmak için ilk olarak mikro model malzeme özelliklerini makro modele
aktarmak gerekmektedir ve bu işlem, modelin yapının mevcut durumunu yansıtması adına
önemlidir. Tarihi hımış konağın bodrum katı taş-harç(yığma) bileşiminden oluşmakta ve
literatürde yığma için eşlenik malzeme özelliğine rahatça ulaşılmaktadır. Fakat zemin kattaki
ahşap-taş bileşimi için eşlenik malzeme özelliklerine literatürde pek fazla rastlanmamaktadır.
Konak, yıllara meydan okuyan tarihi bir yapıdır ve malzeme testi de mümkün olmamaktadır. Bu
nedenle çalışmada, eşlenik malzeme özellikleri tayini için sayısal bir prosedür uygulanmıştır.
Yapının bir cephesinden alınan ahşap-taş bileşimli örnek duvar 1.94x1.65x0.14m boyutlarında
olup, ahşap çerçeve dikey elemanların derinliği 0.14m, genişliği 0.07m ve yatay elemanların
derinliği 0.14m,genişliği 0.03m’dir. Özellikleri verilen örnek duvar Şekil 8’de gösterilmiştir.

Şekil 8. Örnek alınan ahşap-taş model

Vsxs + Vaxa = Vtx t
0.3185x2400 + 0.1276x500 = 0.4471x  t ,
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Denklem 1’de ahşap ve taşın hacim ve birim hacim ağırlıkları yerine konulduğunda eşlenik
malzemenin birim hacim ağırlığı 1852 kg/m3 olarak hesaplanmıştır. Burada Vs taşın hacmini, Va
ahşabın hacmini, Vt toplam hacmi,  s taşın birim hacim ağırlığını,  a ahşabın birim hacim
ağırlığını göstermektedir. Birim hacim ağırlığı sayısal olarak hesaplanan eşlenik malzemenin
Elastisite modülü ve Poisson oranı gibi diğer özellikleri, sadece bir duvarın hem mikro hem de
makro olarak modellenmesi ve bu modellere modal analiz yapılması sonucunda
güncellenmiştir. Tablo 3’te elde edilen eşlenik malzemenin, ahşap ve taş-harç bileşeni
malzemelerin özellikleri verilmiştir. Şekil 10’da malzeme özelliği güncellenmesi için mikro ve
makro modellerde yapılan modal analiz sonucu ilk üç mod şekli ve doğal frekanslar
gösterilmiştir.

0.47Hz

0.42Hz
(a) Birinci mod

1.39Hz

1.43Hz
(b) İkinci mod

3.08Hz

3.26Hz
(c) Üçüncü mod

Şekil 9. Ahşap-taş ve eşlenik blok modelin ilk 3 doğal frekansı ve mod şekilleri
Tablo 3. Ahşap, taş-harç bileşeni ve eşlenik malzeme özellikleri

Yoğunluk (kg/m3)

Poisson Oranı

Eşlenik Malzeme

Elastisite Modülü
(N/m2)
1.0E9

1852

0.10

Ahşap

5.0E8

500

0.04

Taş-harç

1.2E9

2300

0.17
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Elde edilen eşlenik malzeme değerlerinin yapıyı iyi temsil etmesinden dolayı bu değerler tüm
yapıya uygulanarak ANSYS yazılımında eşlenik blok model oluşturulmuştur. 3 boyutlu sonlu
eleman modelinde tüm elemanlar Solid65 tipi eleman kullanılarak modellenmiştir. Yapının
1334 adet olan alt düğümlerine x, y ve z yönlerinde yay elemanları atanmıştır. Mesnet koşulu
olarak tanımlanan yay sabitleri, deneysel modal analiz sonuçları dikkate alınarak
güncellenmiştir. Her üç yön için kullanılan yay sabiti değerleri Tablo 4’de verilmiştir. Modelde
ağ aralığı 30 cm olarak kabul edilmiştir ve takribi 150.000 elemandan meydana gelen bir sonlu
eleman modeli oluşturulmuştur. Eşlenik blok model Şekil 10’da gösterilmiştir.
Tablo 4. Yay sabiti değerleri

Yay eleman yönleri
Ux

Yay sabiti değerleri
(N/m)
5.0E5

Uy

8.0E5

Uz

6.0E5

Şekil 10. Tarihi Hımış konağın eşlenik blok modeli

Tarihi Hımış konağın dinamik karakteristiklerinin sayısal olarak belirlenmesi için, eşlenik blok
olarak modellendikten sonra modal analiz artık ANSYS yazılımında rahatça yapılmıştır. Şekil
11’de konağın ilk üç mod şekli ve doğal frekans değerleri verilmiştir.

4.31Hz

4.84Hz

(a) Birinci mod

(b) İkinci mod

5.34Hz

(c) Üçüncü mod

Şekil 11. Eşlenik blok modelin ilk üç mod şekli ve doğal frekans değerleri
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Hımış konağın sayısal olarak dinamik karakteristikleri elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar
deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır ve maksimum farkın %2.73 olduğu görülmüştür. Tablo
5’te detaylı olarak ilk üç mod için deneysel ve sayısal olarak doğal frekanslar ve fark değerleri
verilmiştir.
Tablo 5. Doğal frekansların deneysel ve sayısal olarak karşılaştırılması

Mod Numarası

Sayısal (Hz)

Deneysel (Hz)

Fark (%)

1
2

4.31
4.84

4.23
4.74

1.89
2.11

3

5.34

5.49

2.73

5. SONUÇ

Yapılan çalışmanın amacı deneysel modal analiz sonucu elde edilen dinamik
karakteristiklere dayanarak, sonlu eleman model güncellemesi yapmaktır. Bu çalışma
ile elde edilen sonuçlar aşağıda listelenmiştir:
• Tarihi yapılarda gerçek davranışlarını elde etmek için hasarsız yöntemlerin
kullanılması çok önemlidir. Bu çalışma kapsamında da hasarsız ölçümler
yapılmış, yapının frekans aralığı 4.23Hz-5.74Hz olarak elde edilmiştir.
• Tarihi yapılar karmaşık sistemlere sahip olduklarından dolayı, sonlu eleman
modellerinin mikro olarak modellenmesi her zaman mümkün olmamaktadır.
Yazılımlarda eleman sınırının aşılması gibi sorunlar yaşanabildiği için, mikro
model malzeme özelliklerini temsil eden bir eşlenik malzeme tayin etmek çok
önemlidir. Çalışmada, bu amaçla eşlenik malzeme tayini yapılmıştır. Bu işlemin
başarıyla gerçekleştirildiği görülmüştür. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda;
bu işlemin, eşlenik malzeme tayin etmek isteyen araştırmacılara yardımcı
olacağı düşünülmektedir.
• Sonlu eleman analizleri, mutlaka deneysel ölçümlerle karşılaştırılmalıdır. Bu
karşılaştırma sonucunda elde edilen fark değerleri, kabul edilebilir fark düzeyine
indirilene kadar model güncellemesi yapılmalıdır. Model güncellemesi yapmak,
yapının gerçek davranışını temsil eden bir sonlu eleman modeli
oluşturulmasında da çok önem taşımaktadır. Yapılan çalışmada sayısal ve
deneysel sonuçlar karşılaştırılmış, güncellenen modelin yapının davranışını iyi
bir şekilde temsil edebildiği görülmüştür.
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Abstract

In this study, the seismic performance of a single-story reinforced concrete prefabricated
structure exposed to near-fault ground motions is evaluated. The finite element model of the selected
prefabricated structure is constituted by using the SAP2000 program and the nonlinear time-history
analyses are performed. The near-fault ground motion sets with and without pulse effects are used in
the analyses. In the selection of ground motions, the ratios of the pulse periods of the records to the
first natural vibration period of the structure are considered and selected records are classified
according to these ratios. The base shear forces, roof displacements, plastic rotations, and pin shear
forces are used as comparison parameters. Analysis results show that near-fault pulse-type ground
motions should be considered in the design and analysis of precast structures.
Keywords: Pulse-type ground motion, precast structures, near-fault ground motion, and seismic
performance.

1. INTRODUCTION

Industrial developments have accelerated throughout the world since the early 1900s. Within
this period, many industrial buildings have constructed with precast structural elements
produced in the factory environment. Precast structures, which greatly contribute to industrial
and economic developments, are one of the important civil engineering structures [1]. Due to
the advantages provided by prefabricated buildings in various perspectives such as usage and
quality, the majority of industrial buildings consist of one-story RC precast structures. In past
earthquakes, it has been observed that the existing prefabricated structures suffered critical
damages due to weakness such as weak junction points, insufficient diaphragm behaviour,
insufficient strength, and rigidity [2-5]. These situations raise the idea of comprehensively
investigating the seismic performances of prefabricated structures.
Various methods are used to evaluate the seismic performance of the structures. The timehistory analysis method is widely used by researchers and designers. In this method, the use of
various ground motion records and a detailed structure model allows the results to contain
smaller errors compared to other calculation methods. However, the seismic responses of the
structures are very sensitive to the properties of the selected ground motion records.
Therefore, appropriate ground motion records should be selected for reliable analysis results.
By examining the ground motion records in a region are examined, it can be seen that there
are differences between the near-fault and far-fault ground motions. Near-fault ground
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motions contain large velocity signals and apply great energy to the structures in the region at
the earthquake. This energy can lead to serious damage to structures [6-7]. On the other hand,
the fault mechanism affects the characteristics of the near-fault ground motions, and the
ground motion records may include large-period and high-amplitude pulse effects [8]. It has
been observed by the researchers that the effects of near-fault ground motion in 1994
Northridge, 1995 Kobe, 1999 Chi-Chi, 1999 Kocaeli earthquakes [9]. Therefore, these effects
should be considered in the design and analysis of the structures.
In this study, the seismic performance of a single-story reinforced concrete prefabricated
structures exposed to near-fault ground motions having different pulse effects is evaluated. To
assess seismic performances of the selected structure, the finite element model is constituted
and the nonlinear time-history analyses are performed with SAP2000 software [10]. The base
shear forces, roof displacements, plastic rotations, and pin shear forces are used as
comparison parameters.

2. NUMERICAL APPLICATION
2.1 Details of the selected prefabricated structure
Within the scope of this study, an RC prefabricated industrial structure is selected. The
structure has a single bay with a 20m span in the x-direction and contains five bays with
various spans in the y-direction. The height of the structure is nearly 7.10m. The enclosed area
at the structure is 700m2. The three-dimensional structural model of the structure is given in
Fig. 1. The columns, roof trusses, gutter beams, and purlin beams are connected by means of
pins. Fig. 2 presents the cross-sections of the columns, gutter beams, and purlin beams. It is
considered that the structure is located at 40.429794o latitude and 29.715425o longitude and is
built on soil class ZC. According to Turkısh Earthquake Code (TEC-2018) [11] and seismic design
maps application [12], the peak ground acceleration of the zone is 0.371g and the design
spectral acceleration parameters SDS and SD1 are 1.056 and 0.378 for design basis earthquake.
The spectral acceleration curve of the selected location is given in Fig. 3.
The SAP2000 program is used for three-dimensional finite element models and nonlinear timehistory analyses. In the analyses, the damping ratio is considered as 5%. The concrete and
reinforcing steel classes are considered as C30/37 (fck=30MPa) and S420 (fyk=420MPa),
respectively. The Young’s modulus and the weight per unit volume of concrete are
32×106kN/m2 and 25kN/m3. The Mander model is used for the stress-strain relationship of the
confined and unconfined concrete materials [13]. The plastic hinges mostly occur at the base
of the columns in prefabricated structures where the connection between the elements is
formed by pins. For this reason, the columns are modelled as nonlinear frame elements,
although the gutter beams and purlin beams are modelled as linear frame elements. The
plastic hinges are defined as P-M-M hinges in SAP2000 depending on the cross-section of
columns. Moreover, the initial effective bending stiffness of the cracked sections are calculated
for the nonlinear time-history analyses. The calculated values are assigned to the related
structural elements. The ground motions are implemented to the y-direction of the structure.
The self-weight of the building and P-Δ effects are included in the analyses. Newmark’s
method is used for the solution of equations of motion. Rayleigh damping constants are
computed between the first and 4th modes of prefabricated structures in the y-direction.
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Figure 1. Three-dimensional structural model of the prefabricated structure

Figure 2. The cross-sections of the columns, gutter beams, and purlin beams

Figure 3. The spectral acceleration curve of the selected locations

2.2 The selection of ground motion records
In the selection of the near-fault ground motions, the distance of the recording station the
fault, and the ratio of peak ground velocity (PGV) to peak ground acceleration (PGA) are taken
as criteria. To this aim, the ground motion records within distances of fault less than 10km and
PGV/PGA ratios greater than 0.1s are selected [14]. These selected ground motions are
classified depending on the ratio of the pulse duration (TP) to the first natural vibration period
of the structure (T1), to evaluate the effects of pulse-type ground motions on the seismic
performances of the prefabricated structures. These classifications are without pulse (TP=0),
small pulse (TP/T1<1), medium pulse (TP/T1≈1), and large pulse (TP/T1>1). Four records are
selected and scaled according to the spectral acceleration curve. These ground motions are
obtained from the Peer Earthquake Engineering Research Center (PEER) database [15]. Table 5
presents the properties of the ground motions compiled to contain different TP/ T1 ratios. In
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analyses of the structure, significant durations for the selected ground motions are calculated
and the records between these durations are considered.
Table 1. The properties of the selected near-fault ground motions

Type

RSN

Mag.

TP/T1 = 0 4130
TP/T1 < 1 4115
TP/T1 ≈ 1 159
TP/T1 > 1 6962

6.00
6.00
6.53
7.00

PGA
(g)
0.268
0.306
0.287
0.324

PGV PGV/PGA Rrup
Vs30
Tp
Mechanism
(cm/s)
(s)
(km)
m/s
(s)
29.383
0.112
2.96
381.27
46.890
0.156
2.65
265.21 1.19
Strike-Slip
34.935
0.124
0.65
242.05 2.34
57.005
0.179
1.54
295.74 7.14

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

In this section, the base shear forces, roof displacements, plastic rotations, and pin shear
forces of the selected prefabricated structure are obtained to investigate the effects of pulsetype ground motions on the seismic responses of the prefabricated structures. Also, the
maximum values of these parameters are investigated, comparatively.
The time-history graphs of base shear forces obtained in the y-direction of the prefabricated
structure subjected to different near-fault pulse-type ground motions are given in Fig. 4. It can
be seen that the maximum base shear forces are determined as 239.98kN for without pulse,
297.65kN for TP/T1<1, 307.76kN for TP/T1≈1, and 315.02kN for TP/T1>1. With the increase of the
TP/T1 ratios, the upward trend in the base shear forces is also determined and these forces
increase by up to 31%.

Figure 4. The time-history graphs of base shear forces (a. without pulse (TP=0),
b. small pulse (TP/T1<1), c. medium pulse (TP/T1≈1), d. large pulse (TP/T1>1))

Fig. 5 presents the time-history graphs of roof displacements obtained in the y-direction of the
prefabricated structure subjected to different near-fault pulse-type ground motions. It is
shown from Fig. 5 that the largest displacements are obtained in ground motion with TP/ T1
ratio greater than 1. The maximum roof displacements are determined as 6.74cm for without
pulse, 6.64cm for TP/ T1<1, 9.32cm for TP/ T1≈1, and 15.23cm for TP/ T1>1, respectively. Similar
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to the base shear forces, the increasing trend in the roof displacements is also observed with
the increase of the TP/T1 ratios.

Figure 5. The time-history graphs of roof displacements (a. without pulse (TP=0),
b. small pulse (TP/ T1<1), c. medium pulse (TP/ T1≈1), d. large pulse (TP/ T1>1))

As a result of the nonlinear time-history analyses, the plastic rotation distributions of the
columns are investigated. By comparing the results of nonlinear analyses, it can be determined
that plastic rotations in all columns throughout the structure are significantly affected by the
pulse periods (Fig.6). Although most of the columns remain within the elastic limits in the
structure subjected to ground motion without pulse effect, the plastic rotations tend to
increase with increased TP/T1 ratios.

Figure 6. The plastic rotations obtained in the column of the selected prefabricated structure

The time-history graphs of pin shear forces obtained in the y-direction of the prefabricated
structure subjected to different near-fault pulse-type ground motions are given in Fig. 7. It can
be seen that the maximum pin shear forces are determined as 15.27kN for without pulse,
15.85kN for TP/T1<1, 21.44kN for TP/T1≈1, and 29.93kN for TP/T1>1. With the increase of the
TP/T1 ratios, the upward trend in the pin shear forces is also determined and these forces
increase by up to 96%.
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Figure 7. The time-history graphs of pin shear forces (a. without pulse (TP=0),
b. small pulse (TP/ T1<1), c. medium pulse (TP/ T1≈1), d. large pulse (TP/ T1>1))

4. CONCLUSION

In this study, the seismic performance of a single-story reinforced concrete prefabricated
structure exposed to near-fault pulse-type ground motions is evaluated. For this purpose, the
nonlinear time-history analyses are performed using the SAP2000 program. The near-fault
ground motion sets with and without pulse effects are used. The base shear forces, roof
displacements, plastic rotations, and pin shear forces are used as comparison parameters.
It can be seen from the results that the ratios of the pulse periods of the records to the first
natural vibration period of the structure (TP/ T1) significantly affect the structural responses of
the selected prefabricated structure. With the increase of the TP/T1 ratios, the upward trends
in the base shear forces, roof displacements, plastic rotations, and pin shear forces are
observed. Analysis results show that near-fault pulse-type ground motions should be
considered in the design and analysis of precast structures.
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Abstract

Fire incidents are increasingly recognized as one of the most serious concerns for new and
existing buildings. In recent years, structural fire design has drawn much attention from researchers and
has seen significant advances. One major issue in early structural fire research concerned high-rise fire.
This topic was the object of various studies during the past years. Many researchers have attempted to
study this concern from various perspectives. However, far too little attention has been paid to fire
effects on dynamic characteristics of these structures. Therefore, this experimental study seeks to
examine the effects of elevated temperature on modal behavior of steel structures with a special focus
on the connection types. For this purpose, two steel portal frames have been used to conduct the
operational modal analysis. These frames constituted of HEA profile and SHS profile unprotected steel.
The beam and columns of each frame are having same steel profile and same cross-sectional
dimensions. Also, in each frame, the beam-column connection type has been selected with respect to
profile type of the model. The SHS frame has used welded connection and HEA frame has used bolt
connection. The frames have undergone 3 hours of fire tests with respect to ISO 834 standard fire curve,
and their dynamic characteristics, before and after the fire tests, have been measured. Assessing the
results obtained from both frames show that after fire exposure, natural frequency values of both
frames have been decreased. Here, the natural frequencies of the first two translational modes have
been obtained. It was also found that the connection type used in SHS frame made this model more
vulnerable to fire, so it experienced more deformation and had more decreases in its natural frequency
values after the fire. However, the mode shapes of the models were just slightly distorted which was
negligible. So there were no considerable changes in the mode shapes.
Keywords: Fire, steel, frame, operational modal analysis, dynamic characteristics.
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1. INTRODUCTION

Today, following the development trend in construction technology, the number of high-rise
buildings is also increasing which introduces new set of challenges in terms of fire safety for
the structural engineers. High-rise buildings are generally located in crowded and narrow
areas, the required safety interventions and control of fire in such structures can be
problematic, delayed and risky. Therefore, it is crucial to consider the necessary fire safety
measurements in design stage of the buildings. For construction of such structures, it is mostly
preferred to use structural steel as construction material. Exposing the unprotected steel
elements to high temperatures results in significant losses in strength and rigidity of these
elements. This situation can lead to sudden loss of stability and collapse of the steel structures.
If the structure has not experienced collapse, it is vital to determine the level of damage and to
decide whether the structure of the building still can be used or not. In this regard, numerous
experimental studies have attempted to examine the effects of fire on mechanical behavior of
steel structures [1],[2],[3],[4],[5]. Due to importance of load bearing members in overall
structural durability under fire, a large portion of these studies has focused on fire
performance of these members under the fire. However, the majority of these literature have
explored the fire effects on the mechanical behavior and there has been little quantitative
analysis on fire effects on modal behavior of steel structures. Therefore, this study has its main
focus on the changes of dynamic characteristics of steel frames, as an important load-bering
structural system, under the elevated temperature. Within this scope, two steel frames
constituting SHS and HEA steel profiles have been used to conduct the experimental tests.
These steel models were exposed to elevated temperatures and the dynamic characteristics of
undamaged and damaged models have been measured. Later, by comparing the pretest and
posttest measurement values the effects of fire on dynamic characteristics of these models
were determined.

2. METHODOLOGY

For this purpose, 2 steel portal frames, representing a part of the load bearing system of the
actual building, have been constructed to perform the required experimental tests. The
unprotected steel square hollow section (SHS 150x150x5) and H-section (HEA160) have been
adopted as two different profile type to construct these models. The beam and columns of SHS
frame were connected through welded joints and for the HEA frame bolt connections have
been used. Additionally, elements of each frame system are having same profile type and
equal cross-sectional dimensions (Figure 1).

Figure 1. Constructed models and beam to column connection details
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In this study, a car-bottom annealing furnace has been used to conduct the required fire tests
(Figure 2). While placing the specimens in the furnace, it was tried to position the models
evenly spaced, so the results will have a higher level of accuracy (Figure 3). Both fire tests have
been performed with respect to the ISO 834 fire curve [6] and for an exposure duration of 3
hours (Figure 4).

Figure 2. Car-bottom annealing furnace

Figure 3. Location of the models in the furnace

Figure 4. Conducted fire test

After fire tests, visible deformations occurred in both models. By using Operational Modal
Analysis (OMA) method, the dynamic characteristics of the models, both before and after the
fire test, have been obtained (Figure 5). To implement these experimental measurements,
Ambient Vibration Method (AVM) has been used. Later, by comparing the dynamic
characteristics obtained from undamaged and damaged frames, the changes in dynamic
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characteristics of each model have been obtained (Table 1). As a result of the fire test, no
significant loss has been observed in masses of the models. Therefore, these changes in
dynamic characteristics were associated with changes in their stiffnesses.

(a) Undamaged condition

(b) Damaged condition
Figure 5. Ambient vibration measurements
Table 1. Natural frequencies associated with first two translational modes and extracted mode shapes

Natural Frequency (Hz)
1st Mode
2nd Mode

Models
Undamaged
Condition

24.84

43.08

Damaged
Condition

17.32

34.22

Undamaged
Condition

18.48

35.12

Damaged
Condition

17.90

28.80

Mode Shapes
1 Mode
2nd Mode
st

Steel Frame
SHS 150x150x5

Steel Frame
HEA160
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3. CONCLUSION

By comparing the results, it can be seen that elevated temperature caused a decrease in
natural frequencies of the models. Here, the obtained natural frequency values are related to
first and second translational modes. The SHS model had experienced a 30% decrease in its 1st
mode and a 21% decrease in its 2nd mode. Likewise, 1st and 2nd modes of HEA model have
decreased by 3% and 18% respectively. However, the observed decreases were not critical.
This result can be explained by the fact that only fire load was considered in this study, and
after cooling down, steel has regained some of its mechanical properties. This decrease was
more tangible in natural frequency values obtained from SHS frame model. The reason for this
difference is the beam-to-column connection which was used compatible to SHS profile
encloses the air in its beam, so the heat caused swelling and consequently additional
deformation was formed in this model. Thus, it has been pointed out that the indirect effects
caused by temperature should be taken into account when designing a structural fire. The
mode shapes of the models were just slightly distorted which can be neglected, and overall,
fire did not significantly affect the mode shapes.
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Abstract

Masonry structures constitute an important part of building stock in Turkey. An important part of the
buildings that were built until the half of the 20th century were built as masonry. We can qualify those
buildings that built before the 20th century as historical buildings. In this study, the seismic assessment
of the historical guesthouse building belongs to Santa Maria Church located in Trabzon province was
carried out. In the study, the finite element model of the structure was created in ANSYS package
program. Modal analysis was carried out to obtain the dynamic characteristics such as mode shapes and
frequencies of the structure. In order to obtain seismic behaviour, acceleration records of the 2011 Van
earthquake were used. As a result of the analysis, obtained displacement and stress values are
presented with contour diagrams. The obtained displacement results were evaluated according to The
Guideline For Earthquake Risk Management of Historical Structures, published in 2017.
Keywords: Historical masonry guesthouse, Finite element analysis, Seismic behaviour.

1. INTRODUCTION

From the aspect of construction materials and construction techniques, masonry structures
are differ from other types of structures such as reinforced concrete and steel structures.
Although they are constructed with natural materials such as stone, brick and wood are highly
resistant to vertical loads, they are very weak against horizontal loads such as earthquake
loads. Also many reasons such as deterioration of materials, base settlements, biologic
colonization, environmental situations, inconvenient loading and interventions, manmade
hazards etc. effect structural condition of these structures. Therefore periodic maintenances
and restoration applications should be made for the sake of keeping these structures alive.
Restoration efforts on the historical buildings aim to return the structure to its original form or
increase structural resistance by convenient applications. Generally, strengthening studies
aims increasing the seismic resistance of these structures those are very vulnerable against
seismic events.
The topic of conservation of historical buildings has an important value in the view of cultural
heritage and needs necessary expertise and knowledge. As stated in many building codes and
regulation [1]–[3], level of knowledge of the building is crucial for the assessment of historical
buildings. However the most important challenge for to improve the level of knowledge is
determining of the material properties of these buildings [4]. Even though some destructive
experimental tests are used for determining the material properties of masonry, they aren’t

İnşaat Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Civil Engineering Full Paper Proceedings

A.185

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

useful for historic structures due to high cultural value. Therefore minor and non-destructive
tests are recommended for historic structures.
The assessment of structural behavior of the building can be made by means of numerical
analyses. one of these methods is Finite Element (FE) method, that is widely used for to
simulate the static or seismic condition of the historical masonry buildings. FE models allow
good estimations about structural behaviors and reduce cost and time [5]. However, in order
to make reliable analyses the FE models should be support by experimental tests.
In the literature there are many studies exist about numerical assessment of historical
masonry structures [6-9]. In this paper evaluation of structural behavior of a historical masonry
guesthouse belongs to Santa Maria church located in Trabzon, Turkey, was investigated using
FE method. In the study both modal analysis and seismic analysis were made. In the seismic
analysis 2011 Van earthquake record was used. Results evaluated according to the guideline
[3], published for assessment of historical structures, in Turkey.

2. THE GUESTHOUSE BUILDING

The historical masonry building investigated in this study is located in Trabzon, Turkey. The
building which belongs to Santa Maria Church was constructed after the 1850’s.
The building consists of 5 floors and was built with masonry type. Outer masonry walls were
made with stone and inner walls were made with brick material. The floors of the building
were made with wooden material. The basement ceiling of the building is crossed with a
vaulted structure. 4 stone columns were placed on the north side of the building to carry the
balconies which exist in the original form of the building. With later interventions, reinforced
concrete columns and slabs were added at basement floor. The height of the building is
approximately 19m. The photos of the building are shown in Figure 1.

Figure 1 Views of the building
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2.1 Finite Element Model of the Building
The FE model of the building was constituted in ANSYS software [10] according to macro
modeling technique. In the model, SOLID186 element type which has 20 nodes was used. The
building consists of stone and brick masonry walls, wooden floors, RC columns-floor and stone
columns. In the FE model structural elements are assumed as bonded. The surface of the
building that set on the soil is modeled as fixed support. Views of the FE model of the
guesthouse building are given in Figure 2. The assumed material properties of the building are
given in Table 1.

Figure 2 FE model of the building
Table 1 Material properties of the building considered in the FE model
Young’s
modulus Poisson Ratio
Density
(N/m2)
(-)
(kg/m3)
Outer masonry walls
2.0E9
0.2
2200
Inner masonry walls
2.0E9
0.2
1000
Wooden floor
1.0E9
0.2
600
Stone Column
2.0E10
0.2
2400
Reinforced Concrete
2.0E10
0.2
2500
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2.2 Modal Analysis of the Building
Modal analyses of the building was made to obtain dynamic characteristics such as frequencies
and mode shapes. Main vibration modes and frequencies of the building is investigated here.
Corresponding mod shapes and the natural frequencies of the building are given in Figure 3.

1st Mode (6.25Hz)

2nd Mode (7.43Hz)

3rd Mode (8.87Hz)
Figure 3 First three mode shapes and frequencies of the building

Acceleration (g)

2.3 Seismic Analysis of the Building
In the dynamic analysis, the earthquake of Van in the year of 2011 [11] was selected as seismic
load. The seismic load was subjected to building in the first mode direction. The damping ratio
of the building was taken as 5%. The acceleration record is given in Figure 4.
0.2
0.1
0
-0.1
Max=0.182g

-0.2
0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Time (s)

Figure 4 The time-history of ground motion acceleration record

The displacement contour diagram of the building for the linear seismic analysis is given in
Figure 5. The displacements have an increasing trend from the base to the top point of the
building. The maximum displacement at the roof of the building is 2.1mm. The drift ratio of the
top point was calculated as 0.01%.
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Figure 5 The maximum displacements contour diagram of the building

The maximum principal stresses contour diagram is given in Figure 6. The maximum principal
stress locally occurred on crossing point of inner masonry walls as a value of 61.43MPa.
Stresses were obtained on the masonry walls approximately around from the 0.26MPa. Apart
from these stress, points stresses didn’t exceed the value of 0.06MPa.
The minimum principal stresses contour diagram is given in Figure 7. The minimum principal
stress locally occurred on RC columns at basement floor. Compressive stresses reached the
value of 0.26MPa at the some part of the RC elements and masonry walls. Apart from these
stress points, stresses didn’t exceed the value of 0.01MPa.

Figure 6 The maximum principal stresses contour diagram
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Figure 7 The minimum principal stresses contour diagram

3. CONCLUSION

Seismic analysis of a historical masonry guesthouse was presented in this study. For this
purpose FE method were used in order to obtain the numerical seismic behavior of structure.
The following conclusions are drawn from the study.
•
•

•

First three natural frequencies are obtained as 6.25Hz, 7.43Hz and 8.87Hz respectively.
Mode shapes of these frequencies are translation modes and torsional mode.
According to the linear seismic analysis, maximum displacement occur at the roof of
the building as a value of 2.1mm which leads a drift ratio of 0.01% at the top point. The
drift ratio doesn’t exceed the Limited Damage Level (limit value of 0.3%) which
suggested at the guidelines published for historical structures in Turkey.
The stress results show that the cracks may occur at the corner points of the openings.

Consequently, numerical simulations can give good estimations about historical structures.
However numerical models should be updated according to non-destructive experimental test
such as Operational Modal Analysis to get reliable results.
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ABSTRACT
Reinforced concrete structures used in many areas of our daily life constitute an important part of the
building stock in the construction sector. There are many buildings such as reinforced concrete
buildings, bridges, tunnels, mosques and dams, and the construction of new buildings in line with the
need continues. Many uncertainty factors play a role in the design phase of these structures from the
dimensioning as a result of the analysis performed under the required loadings to the implementation
phase in the field. Many unpredictable factors such as errors in the analysis, defects in materials and
workmanship affect the success rate of the project of the structure. For this purpose, Experimental
Modal Analysis method, which is widely used in the literature, is used to determine the success rate of
new structures, to determine the dynamic characteristics and damage conditions of existing structures
and structural health monitoring. Natural frequencies, which are the dynamic variables of the structure
obtained by experimental modal analysis techniques, and mode shapes and damping ratios
corresponding to these frequencies are used in the examination of the current state and structural
properties of the structures. However, this experimental data can be obtained by with foreign-source
software by allocating large budgets. The results of the native experimental modal analysis and finite
element model update software developed within the scope of doctoral thesis are compared with the
results of the existing software in the literature. As the application, raw signal data of Gülburnu Bridge
and scaled Type-1 Arch Dam constructed in laboratory environment were used. The experimental
results of the developed software and the existing software were found to be closely related to each
other.
Keywords: Dynamic characteristics, Experimental modal analysis, Structural health monitoring.
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1. INTRODUCTION
Experimental Modal Analysis method is used to determine the dynamic characteristics of the
structures depending on experimental measurement methods. In this method, vibration
signals from accelerometers placed on the structure are collected and dynamic characteristics
are obtained from raw vibration data processed using up-to-date software. The determination
of dynamic characteristics using analytical and experimental methods brings along the need to
compare the results obtained and to interpret the differences between the results. Generally,
the differences that may occur are due to uncertain parameters (material and section
properties, boundary conditions) taken into account during analytical analysis based on finite
element model. If the difference between analytical and experimental dynamic characteristics
is around 5-10%, it is accepted that the analytical dynamic characteristics reflect the current
state of the structure. However, if this value is greater than 5-10%, it is accepted that the
analytical dynamic characteristics do not reflect the current state of the building. In this case,
the finite element model of the structure should be improved according to the experimental
measurement data [1-5]. Thus, the differences between the results are minimized and a finite
element model reflecting the current state of the building is obtained.
Damage detection methods are generally based on the change of dynamic characteristics such
as frequency, mode shape and damping ratio. Structures can be damaged over time for various
reasons. For this reason, the structural conditions of engineering structures should be
monitored periodically or continuously by experimental methods and the damage conditions
should be determined early. Thus, future destructions can be prevented.
Within the scope of this study, the results of domestic software developed in order to obtain
dynamic characteristics by processing experimental data (Dynamic Modal) and to detect
damage by updating finite element models (Dynamic Update) were verified by comparing
them with the literature.

2. DYNAMIC MODAL
With the Dynamic Modal software, dynamic characteristics are obtained from the
experimental raw signals of the structures. Enhanced Frequency Domain Decomposition
(EFDD) and Stochastic Subspace Identification (SSI) methods are used in signal processing. In
EFDD Method, Fast Fourier Transform, Power Spectrum, Cross-Power Spectrum, Singular Value
Decomposition methods are used. In SSI Method, the processes of creating past / future
signals with the help of Hankel Matrix of signals in time environment, obtaining system
matrices and determining the stability diagram are performed. Figure 1 presents some views
of the Dynamic Modal software. As an example, the dynamic characteristics of the bridge were
determined using raw signal data of Gülburnu Highway Bridge. Figure 2 presents some views
of the Gülburnu Highway Bridge. The graphs of the results of the Dynamic Modal and
Operational Modal Analysis [6] software are given in Figure 3.
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a) Login menu of Dynamic Modal software

b) Transfer of raw signals to software

c) Creating the model geometry
Figure 1. Some images of Dynamic Modal software
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Figure 2. Gülburnu Highway Bridge

a) EFDD method

b) SSI method
Figure 3. Graphics obtained according to EFDD and SSI methods of Gülburnu Highway Bridge
The frequency values obtained according to EFDD and SSI methods of Gülburnu Highway
Bridge are given below. The results of the developed software are compared with the results
of the Operational Modal Analysis [6] software. Table 1 shows the results and differences
according to the EFDD and SSI method. The maximum differences obtained according to the
EFDD and SSI method was 1.28%, 2.18%, respectively.
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Table 1. Comparison of the results of Dynamic Modal and OMA software [6]
EFDD
SSI
Mode No Dynamic
Dynamic
OMA
Diff. (%)
OMA
Modal
Modal
1
0,989
0,994
0,51
1,010
0,997
2
1,489
1,508
1,28
1,492
1,505
3
2,223
2,238
0,68
2,248
2,238
4
2,877
2,860
-0,59
2,790
2,850
5
3,174
3,175
0,03
3,12
3,188
6
4,362
4,314
-1,10
4,338
4,335
7
4,754
4,793
0,82
----(*)
4,848
8
5,610
5,618
0,14
5,635
5,626
(*) The frequency value of the related mode could not be obtained.

Diff. (%)
-1,28
0,87
-0,44
2,15
2,18
-0,07
----0,16

3. DYNAMIC UPDATE
Comparison of experimental dynamic characteristics and finite element analysis results, ability
to update finite element model under uncertain parameters, damage zone and damage level /
severity can be evaluated by performing damage determination. In order to provide ease of
operation, finite element model files (log file, s2k file etc.) created using different software can
be easily transferred to the software. In this way, modal analysis results and dynamic
characteristics can be obtained by extracting model coordinates and structural analysis
parameters from the data file and using the created element matrices. By overlapping the
results of the finite element model with the experimental results (especially the mode shapes),
the differences between the dynamic characteristics can be calculated or the ratio of the fit
can be calculated together with the MAC (Modal Assurance Criteria) and COMAC (Coordinate
Modal Assurance Criteria). The improved finite element models obtained as a result of the
sensitivity analysis can be transferred back to the desired finite element calculation programs.
Figure 4 shows the login menu of the Dynamic Update software. The views of the modeling
types made in the Dynamic Update software are given in Figure 5.
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Figure 4. Login menu of Dynamic Update software

a)

Frame elements

b) Area elements

b) Solid elements
Figure 5. Some views to modeling types developed in the Dynamic Update software
As an sample, damage assessment was made using the scaled Type-1 Arch Dam. The finite
element model of the arch dam is given in Figure 6. The laboratory model, Type-1 Arch Dam,
was damaged and experimental measurements of the damaged model were taken (Sevim,
2010) (Figüre 7).
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Figure 6. Finite element model of Tip-1 arch dam

Damage zone
Figure 7. Experimental damage zones of Type-1 Arch Dam
Elasticity Modulus changes of the elements that have been updated locally of scaled Type-1
Arch Dam by using Bayesian Parameter Estimation Method based on sensitivity are given in
Figure 8. It was seen that the results obtained were compatible with the experimental ones.
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Figure 8. Numerical damage zones of Type-1 Arch Dam

4. CONCLUSION
Foreign-sourced software requires high costs for important experimental work fields of civil
engineering. With the help of domestic software, it is aimed that all academicians and
researchers can reach the development of our country and these software with a lower
budget. Dynamic Modal software for obtaining Experimental Modal Analysis results and
Dynamic Update software for Model Update were developed. It was observed that the results
obtained in the samples made within the scope of this study are compatible with the
literature.
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ABSTRACT
Arch dams have delicate sections thanks to their curvature. The fact that these dams are large, costly
and construction takes many years increases the importance of the structure. Mistakes and / or
accidents that may occur during the construction of such structures may occur major loss of life and
property. Considering the volumes, masses and slenderness of arch dams, they can be significantly
affected by dynamic forces such as changing water pressure, temperature, wind and earthquakes. The
level of these effects and to what extent they affect the dam can be determined by the analysis to be
made to finite element model created by computer. Since Finite Element Analysis is based on certain
assumptions, the results obtained should be compared and / or verified with the results obtained by
experimental methods. One of the most suitable methods preferred in many engineering structures is
the experimental modal analysis method. Within the scope of the study, experimental vibration tests
were carried out in order to evaluate and determine the structural behavior of the double curvature
Deriner Arch Dam, which has a body height of 249m and a crest length of 720m. Experimental
measurements were carried out with accelerometers placed in appropriate places in order to obtain the
mode shapes of the dam. The dynamic characteristics of the dam were determined using OMA software.
The first seven natural frequencies of the Deriner arch dam were obtained in the range 1.60-4.10Hz. As
a result of the negotiations with the DSI 26th Regional Directorate, the acceleration data obtained from
the existing accelerometer system of the dam was instantly taken and a continuous monitoring process
was initiated. This data was transferred to the web-based monitoring site and a structural condition
monitoring platform was created.
Keywords: Deriner arch dam, Experimental modal analysis, Structural health monitoring.
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1. INTRODUCTION
Historical buildings, bridges, high-rise buildings and dams are important engineering structures
of strategic importance. These structures have different features with their usage areas,
aesthetic appearance, their surroundings and their location, and there are many different
examples in our country. Most of these structures, which have many variable parameters such
as different material properties, construction techniques and ground properties from the first
periods, have survived despite changing conditions and are still operating, and some of them
are waiting to succumb to time and disappear.
Our country is home to many structures in terms of building diversity and has various dam
structures built in order to process many rivers and streams it has without harming the nature
and to meet the energy needs of humanity. For the dam planned to be built, it is necessary to
determine the most suitable dam type (weight, earth fill, rock fill, clay core, arch braces,
concrete front face, roller compacted and arch dams etc.) by considering regional
characteristics, purpose of use and economic situation.
Considering the volumes, heavy masses and slenderness of arch dams, they can be significantly
affected by dynamic forces such as changing water pressure, temperature, wind and
earthquakes. The behavior of the structure under these dynamic effects is determined
depending on the dynamic characteristics defined as natural frequency, mode shape and
damping ratio. Today, dynamic characteristics are determined analytically as a result of modal
(free vibration) analysis of finite element models created according to element sizes, material
properties and boundary conditions determined by considering the project data of linear
structures. However, the parameters taken into account during the analysis may have changed
due to reasons such as the loss of strength of the structure material over time, construction
errors during the construction of the building, cracks, fatigue and support collapses caused by
the different loads to which the building is exposed, and the dynamic characteristics of the
building may have moved away from the project values over time. Therefore, it is thought that
incorrect analysis results can be obtained by using analytically determined dynamic
characteristics in determining the behavior of structures under earthquake and continuous
dynamic loads. This idea has been emphasized in studies by many researchers [1-8]. Therefore,
the dynamic characteristics of the structure should be determined by experimental methods as
well as analytical methods. Since the Experimental Modal Analysis method is applied directly
to the structure, the dynamic characteristics obtained reflect the current state of the structure.
Engineering structures continue to be used despite aging and deterioration far beyond their
design life. Conventional control and monitoring techniques performed on these structures
may produce inconsistent results. Besides, traditional inspection methods are very labor and
time consuming. Therefore, new structural health monitoring systems should be developed
that are automatic, highly sensitive, sensitive to minimal changes and cost effective [9].
Structural health monitoring is a continuous system description of a physical or parametric
model of the building using time-dependent data [10]. Improvements in sensor placement and
computational modeling allow important steps to be taken in the field of Structural Health
Monitoring in the near future. A commonly used Structural Health Monitoring strategy is to
perform a vibration analysis in which an intact (initial) model of the structure is compared with
vibration response data collected from the physical structure. Differences between model
estimates and monitoring data can be interpreted as structural damage [11]. In recent years,
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the management and security control of dams are based on automatic monitoring by used
advanced technology. This situation allows the evaluation of the structural condition that
changes over time and intervention in the structure in case of emergency in engineering
structures of great importance [12-16].
In this study, it was aimed to develop a Web-based Structural Health Monitoring Portal to
evaluate the structural condition of Deriner Arch Dam and to monitor its current status.
Experimental modal analysis test of Deriner Arch Dam, which is Turkey's highest dam is made.
In addition, data from the existing accelerometer system in Deriner Dam has been transferred
to the online Structural Health Monitoring platform. Thus, instant monitoring and storage of
data is provided.

2. EXPERIMANTAL MODAL ANALYSIS OF DERINER ARCH DAM
Deriner Dam is a double curvature concrete arch dam and was built on the Coruh River. The
body height from the foundation is 249.00m and the crest length is 720m. The dam
construction, which started in 1998, was completed and in 2012 the water started to be kept.
Experimental vibration tests have begun to be carried out in order to evaluate and determine
the structural behavior of Deriner Arch Dam, which continues to produce electricity at full
capacity, over the years and the structural behaviors it will show in the future. In the tests,
cable accelerometers with single axis type B&K 8340 and a sensitivity of 10 V / g were used.
The signals from the accelerometers were collected in a B&K 3560 type 17-channel data
acquisition unit and transferred to PULSE [17] software. Dynamic characteristics were
determined using OMA [18] software.
Ambient vibration tests were carried out under the effect of wind and water pressure in
Deriner Arch Dam. The first measurement on Deriner Dam was carried out on 12 June 2019
with accelerometers placed at the crest level. Photographs of the experimental measurements
made in the Deriner Arch Dam are given in Figure 1.
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Figure 1. Some photos of the experimental measurements carried out in Deriner Arch Dam
During the test, accelerometers were placed upstream-downstream of the dam crest. Because
of the limited number of accelerometers and cable lengths, experimental measurements were
taken by creating three different setup (Figure 2). Each setup was carried out by taking
measurements with reference within itself (Figure 3). The distance between the
accelerometers was determined as 45m and 9 accelerometers were used in setup 1 and 2, and
7 accelerometers were used in setup 3. At each measurement, measurements were taken for
30 minutes and signals were collected.

a) Setup-1

b) Setup-2

c) Setup-3
Figure 2. Schematic representation of the measurements made in the Deriner Arch Dam
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a) Setup-1

b) Setup-2

c) Setup-3
Figure 3. Accelerometer locations for each ambient vibration test
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Figure 4 shows the diagram obtained in the frequency domain according to the Enhanced
Frequency Domain Decomposition (EFDD) methods from the ambient vibration tests of the
Deriner dam. Table 1 shows the frequency values obtained from setup-1 and setup-3 of the
Deriner Arch Dam's measurement dated 12/06/2019.

Figure 4. Singular value of spectral density matrices of Deriner Arch Dam
Table 1. Frequency values obtained from setup-1 and setup-3 of
measurements dated 12/06/2019
Frequency Values (Hz)
Mode No
Setup-1
1
1.638
2
2.052
3
2.310
4
3.090
5
3.322
6
3.831
7
4.105

Deriner Arch Dam's

Setup-3
1.638
2.158
2.286
3.057
3.498
3.950
4.098

3. STRUCTURAL HEALTH MONITORING OF DERINER ARCH DAM
Deriner Arch Dam currently has systems for monitoring structural health. However, existing
measuring instruments allow only certain and insufficient data to be received. 5
accelerometers in Deriner Arch Dam record only 4sec data between 00:00:00 and 00:00:00
every night. Short-term measurement records are not sufficient for processing data and
obtaining frequency values. For this reason, it was ensured that data from the current
accelerometer system was continuously received and recorded 24/7 and transferred to the
Structural Health Monitoring Portal prepared on a web-based. Figure 5 shows the interface of
the website prepared.
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Figure 5. Structural Health Monitoring website
With this portal, it was ensured that the signal data received from the accelerometer can be
monitored online and accessed on the desired date. Figure 6 shows the page where
instantaneous acceleration data of Deriner arch Dam are obtained.

Figure 6. Instant acceleration data of Deriner Arch Dam

4. CONCLUSION
In this article, studies carried out to evaluate the structural condition of Deriner Arch Dam and
to continuously monitor its current situation are included. Experimental modal analysis tests of
the double curvature Deriner Arch Dam built on the Coruh River were conducted. As a result of
the experimental measurements, the frequency values of the first seven modes expressing the
current state of the dam were obtained between 1.6Hz and 4.1Hz. Due to insufficient data
collection in the existing structural health monitoring system in the dam, the acceleration data
of the dam can be instantly transferred to the Web-based Structural Health Monitoring Portal
prepared by improving the existing system. Acceleration data of the dam can be monitored
and stored instantly with this web-based portal.
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Abstract

The fire performance of the structures has been subject of research interest over the past
decades. To date, there exist many research works on the topic of structural analysis of building
elements under the fire load. Whilst many of these studies are identifying fire behavior of structures
from mechanical and material perspectives, but they remain narrow when it comes to determination of
dynamic characteristics of fire exposed structural members. Within this scope, the experimental fire test
provides close to real results and facilitates the evaluation of structural fire behavior. Additional to
experimental studies, finite element analysis (FEA) can be used to validate the results of the
experimental fire tests. Also, the use of FEA is a far more feasible alternative in comparison to the
experimental one, which allows for replication of study over various test parameters. So in order to
evaluate the effect of elevated temperature on dynamic characteristics of buildings, this study
conducted an experimental analysis to assess the effect of fire on modal behavior of reinforced concrete
(RC) column, as one of the most important load-bearing elements of the buildings. Afterward, FEA has
been used to confirm the results obtained experimental stage. Initially, an experimental fire furnace test
was conducted over an RC column with a height of 1.5m and a square cross-section of 0.2m. Besides,
the dynamic characteristics of the test specimen have been recorded both before and after the fire test.
To measure the dynamic characteristics, Operational Modal Analysis (OMA) method has been
conducted. Followingly, FEA software has been used for cross-validation of experimental results. Thus,
the comparison between the experimental and FEA is to be used as the basis of the modal analysis of RC
columns under the fire load. The ISO 834 standard fire curve with an exposure duration of 3 hours has
been used for both experimental and FEA. From the results it was observed that temperature increases
reduce the natural frequency of the RC column. In addition, the mode shapes of the RC column are also
affected by elevated temperature. However, no specific pattern could be obtained explaining the
changes in mode shapes of the RC column under the fire load. Furthermore, all of the obtained
experimental and FEA results are in good agreement with each other.
Keywords: Elevated temperature, reinforced concrete column, experimental fire test, modal behavior,
finite element analysis
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1. INTRODUCTION

Fire, as one of the most hazardous structural incidents has received considerable critical
attention during the past decade. That explains the current development in the field of
structural fire design. The present trends of structural fire have led to a proliferation of studies
that experimentally and numerically assess the behaviors of variety of structural forms during
the fire events [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]. A closer observation of these studies shows there is a
considerable amount of research work contributing to the mechanical evaluation of structural
members under the fire. On this topic, number of studies have narrowed down their focus on
evaluating the behavior of RC columns under the fire load [8],[9],[10,[11]. The studies on
structural evaluation of RC columns under the fire loads can be divided into 3 main categories.
The first category studies RC columns without any additional loading, the second category
considers the effect of per loadings scenarios and studies the pre-damaged columns under the
fire load, and the third groups of studies are on the fire-damaged columns with focus on the
after-fire loading situation. Based on these studies, the improvement of fire resistance of
columns has a major contribution towards the overall durability of the building under the fire.
All these three groups of studies are conducted using experimental, numerical, or combination
of both analyses. Besides, the effect of variety types of concrete reinforcement and covers
have also been considered in some of the associated literature. Even though there are many
other relative studies on mechanical characteristics of RC columns under the fire, the literature
still lacks when it comes to experimental and numerical studies on changes in dynamic
characteristics of RC structures. Therefore, this study set out to develop this concern from
modal points of view and assess the fire-dependent changes in dynamic characteristics of RC
columns. So, to study this effect, an RC column with 1.5m of height and 0.2m square crosssection has been constructed. The constructed column has undergone a fire test with respect
to ISO 834 standard fire curve [12] and by conducting Ambient Vibration Tests, the dynamic
characteristics of the undamaged and damaged conditions have been obtained. Then, by using
ABAQUS software package [13] transient heat transfer and modal analyses have conducted
and the effects of elevated temperature on modal behavior of RC columns have numerically
evaluated. Later, the findings of both experimental and numerical stages were interpreted and
cross-validated. This cross-validation results in a finite element modeling procedure that
enables larger and more complex prototype modeling of RC columns under the fire.

2. METHODOLOGY

The procedure of the present study can be categorized into five main steps comprising of
pretest preparations. fire test, posttest measurements, numerical analysis, and analysis of
results. To start the test, first the required RC column is to be constructed and its dynamic
characteristics will be measured. Then the column will be placed in furnace and after 3 hours
of fire test the dynamic characteristics of the damaged column is to be measured. Later, using
ABAQUS software, transient heat transfer and modal analyses will be conducted on column
with similar specifications to numerically evaluate the temperature effects on dynamic
characteristics of the column. After all, the results obtained from both sets of analyses will be
compared and cross-validated. The mentioned methodology tries to organize a comparable
experimental and numerical analysis, validating the numerical results procedure with high
reliability. This allows for later adoption of this study’s finite element procedure for more
complicated RC prototypes, with respect to their dynamic characteristics under the fire load.
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2.1 Pretest Preparation Stage
The experimental stage was initiated by constructing the scaled specimen in the laboratory.
For this purpose, an RC column with the following specifications have been constructed:
−
−
−
−
−
−

Column cross-sectional dimensions: 20x20 cm
Column height: 1.5 m
Foundation thickness: 20 cm
Concrete cover: 2.5 cm
Longitudinal bars: 4Ø8
Lateral ties: 8Ø8/20

Moreover, as part of the required pretest measurement, ambient vibration test has been
conducted to measure the dynamic characteristics of undamaged column. Here, to perform
the fire test, a car-bottom annealing furnace with chamber dimensions of 2x1.5x2m (W,L,H),
and operating temperature of 1100°C has been used.
After placing the model in the trolley part of the furnace, a total of four k-type thermocouples
were installed on the column specimen. These thermocouples were responsible for recording
the real-time performance of test specimen under the various applied temperatures.
Followingly, the furnace has been adjusted according to ISO 834 standard fire curve.
2.2 Fire Test Stage
So, based on the adjusted time-temperature curve, the fire load was applied to the column
specimen for 3 hours. During the test, temperature development in the RC column has been
recorded using a paperless recording device connected to the installed thermocouples. Later
OPR500 Data-Viewer software has been used to translate the collected data into timedependent temperature dataset.
2.3 Posttest Measurement Stage
Once the 3-hour fire test was completed, the model was placed outside the furnace to cool its
temperature and be prepared for posttest measurements. To measure the dynamic
characteristics of the damaged column, ambient vibration test similar to pretest stage has
been conducted. Followingly, PULSE [14] and OMA [15] software received the data collected
from ambient vibration test for signal processing. Later, the obtained signals were
accumulated in the data acquisition system and modal parameters were extracted using the
Enhanced Frequency Domain Decomposition (EFDD) method.
2.4 Numerical Analysis Stage
Upon completion of the experimental procedure, ABAQUS FEA software package has been
used to perform the numerical assessment and to cross-validate the findings from the
experimental stage. In this study, the numerical analysis is performed with the aim of
validating the experimental results and also reaching a reliable finite element modeling
procedure which enables modeling a large number of prototypes at a lower cost compare to
experimental procedure.
For this purpose, initially a column model with specifications same as the one constructed in
the laboratory environment has been generated. Here, the element type of C3D8R has been
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used which is compatible with element type DC3D8 that will be used later in modal analysis
stage. Then, transient heat transfer analysis has been performed, using 3 hours of ISO 834
standard fire curve. Then, the results of the heat transfer analysis stage have been used as the
initial condition to perform the modal analysis and obtain the dynamic characteristics of the
finite element model.

3. ANALYSIS OF RESULTS

Following the performed analyses, the dynamic characteristics obtained from both
experimental and numerical analyses were visualized in forms of tabulated data which are
depicted in Table 1.
Table 1. Dynamic characteristics obtained from OMA and FEA

Mode Shapes

OMA

FEA

Natural Frequency (Hz)
Difference
OMA
FEA
(%)

1st Mode

35.04

35.62

-1.65

2nd Mode

36.00

35.62

1.05

1st Mode

12.88

13.74

-6.68

2nd Mode

16.55

13.74

16.98

Undamaged
Condition

Damaged
Condition

As can be seen from the table, the dynamic characteristics of RC column were sensitive to
elevated temperatures. There were considerable differences between values obtained from
undamaged and damaged conditions. For natural frequency values obtained from OMA
measurements, a 63% change in 1st mode and 54% change in 2nd mode have been observed.
Also, FEA demonstrated 61% change in the obtained natural frequency values. So, by
increasing the temperature the natural frequencies of the column decrease. In addition, the
OMA measurements have shown some small to negligible distortions of the mode shapes due
to elevated temperature, and there were no changes in the mode shapes obtained from FEA.
Besides, as stated in Table 1, no significant difference between the two methods of analysis
was evident. Therefore, the results of FEA confirm the findings from experimental stage.
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4. CONCLUSION

The present study was designed to determine the effect of elevated temperature on dynamic
characteristics of reinforced concrete columns through both experimental and numerical
analyses. For this purpose, initially via experimental procedures comprising of fire test and
OMA method, the changes in dynamic characteristics of RC column under fire load have been
evaluated. Next, to numerically assess this effect, ABAQUS software was used. So, through
conducting transient heat transfer and modal analyses, the effects of elevated temperature on
dynamic characteristics of the modeled RC column have been evaluated. Here, the results of
experimental and numerical analyses were in good agreement with each other.
The results of the performed analyses show that fire has effects on modal behavior RC column.
It was observed that increases in temperature decrease the natural frequency values of the RC
column. The results of OMA measurements demonstrated a slight distortion in mode shapes of
the damaged column which was negligible and there were no changes in mode shapes
obtained from FEA.
Together these results provide important insights into the modal responses of RC structures
during fire events. However, due to the novelty of this topic, it is essential to perform more
investigations in this field. So, to have a better understanding of this effect, it is suggested to
replicate this study’s procedure for more number of RC columns and by considering various
design parameters.
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Özet

Dünya genelinde bitkisel atık yağların (WVO) miktarının hızla artması araştırmacıları bu atıkların geri
dönüşümü için yeni alanların keşfine zorlamıştır. WVO’ların asfalt kaplamalardaki bitümün
modifikasyonunda kullanımı nispeten yeni bir alan olup bu konudaki çalışmaların sayısı gün geçtikçe
artmaktadır. Bu çalışmada, polimer modifiyeli bitüme (PMB) WVO ilavesinin bitümün reolojik özellikleri
üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Kırıkkale petrol rafinerisinden temin edilen 160/220
penetrasyon sınıfındaki saf bitüme, reaktif etilen terpolimeri (RET) ve polifosforik asit (PPA) ilave edilerek
polimer modifiyeli bitüm (PMB) hazırlanmıştır. Hazırlanan PMB’ye %0, 0.5, 1 ve 3 oranlarında WVO
eklenerek kompozit modifiyeli bitümler elde edilmiştir. WVO’nun PMB’nin reolojik özellikleri üzerindeki
etkisini incelemek amacıyla dinamik kayma reometresi (DSR) ve eğme kirişi reometresi (BBR) deneyleri
gerçekleştirilmiştir. BBR deneyinde kullanılacak numuneler önce dönel ince film halinde ısıtma (RTFO)
deneyi ile daha sonra ise basınçlı yaşlandırma kabı (PAV) kullanılarak yaşlandırılmıştır. DSR deneyi ile
numunelerin kompleks kayma modülleri (G*), faz açıları (δ), depolama modülleri (G’), kayıp modülleri (G’’)
ve tekerlek izi parametreleri (G*/sinδ) belirlenmiştir. BBR deneyi ile ise numunelerin sünme rijitlikleri (Sm)
ve sünme hızları (m-değeri) belirlenmiştir. Sonuç olarak, saf bitüme RET ve PPA ilavesi tekerlek izine karşı
direnci artırırken düşük sıcaklık çatlaklarına karşı direnci azaltmıştır. Bununla birlikte, PMB’ye WVO
ilavesiyle yüksek sıcaklıklardaki tekerlek izine karşı dayanım azalırken düşük sıcaklık çatlaklarına karşı
direnci artırmıştır. Ayrıca, sonuçların anlaşılabilirliğini artırmak amacıyla numunelerin yüksek ve düşük
sıcaklıklardaki Gerçek Sınıfları (TG) ayrı ayrı hesaplanmıştır. İlave edilen WVO miktarının artması ile
PMB’nin yüksek sıcaklık gerçek sınıfının azaldığı ve düşük sıcaklık gerçek sınıfının ise negatif arttığı
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bitüm, Bitkisel Atık Yağ, Reaktif Etilen Terpolimeri, Kompozit Modifikasyon

Abstract

The rapid increase in the amount of waste vegetable oil (WVO) around the world has forced researchers
to discover new areas for recycling these wastes. The use of WVOs in the modification of bitumen in
asphalt pavements is a relatively new field and the number of studies on this subject is increasing day by
day. In this study, it is aimed to investigate the effect of WVO addition to polymer modified bitumen (PMB)
on rheological properties of bitumen. Polymer modified bitumen (PMB) was prepared by adding reactive
ethylene terpolymer (RET) and polyphosphoric acid (PPA) to 160/220 penetration grade pure bitumen
obtained from Kırıkkale petroleum refinery. Composite modified bitumens were obtained by adding WVO
at the rates of 0, 0.5, 1 and 3% to the prepared PMB. Dynamic shear rheometer (DSR) and bending beam
rheometer (BBR) experiments were carried out to examine the effect of WVO on the rheological
properties of PMB. The samples to be used in the BBR test were first aged with rotary thin film oven test
(RTFOT) and then using pressure aging vessel (PAV). Complex shear modules (G*), phase angles (δ),
storage modules (G'), loss modules (G'') and rutting parameters (G*/sinδ) of the samples were determined
with the DSR. The creep stiffness (Sm) and creep rate (m-value) of the samples were determined with the
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BBR test. As a result, the addition of RET and PPA to the pure bitumen increased the resistance to rutting
while reducing the resistance to the low temperature cracks. However, with the addition of WVO to PMB,
the resistance against the rutting at high temperatures decreased while the resistance against the low
temperature cracks increased. Also, in order to increase the comprehensibility of the results, the True
Grades (TG) of the samples at high and low temperatures were calculated separately. It was found that
with the increase of the added WVO amount, the high temperature TG of PMB decreased and the low
temperature TG increased negatively.
Keywords: Bitumen, Waste Vegetable Oil, Reactive ethylene terpolymer, Composite modification

1. GİRİŞ
Polimer ile modifiye edilmiş bitümlerin özellikleri, polimerin özelliklerine, polimer içeriğine,
bitüm yapısına ve karıştırma işlemine bağlıdır [1, 2]. Polimer içeriği genellikle ağırlıkça %2 ile %5
arasındadır [3]. Daha fazla miktarlarda polimer kullanımı ekonomik bir dezavantaj olarak
görülmektedir. Bitüm modifikasyonu için kullanılan polimerler üç ana kategoriye ayrılabilir:
termoplastik elastomerler, plastomerler ve reaktif polimerler.
Termoplastik elastomerlerin ve plastomerlerin ortak dezavantajı yüksek sıcaklıklarda depolama
stabilitelerinin düşük olmasıdır [4]. Bu durum, katkı malzemelerinin bitüm ile kimyasal bir
etkileşimden ziyade fiziksel bir etkileşim içerisinde bulunmasından kaynaklanabilir. Bu husustan
yola çıkarak araştırmacılar, polimer katkı malzemelerinin üçüncü grubu olarak sınıflandırmaya
dahil edilen ve bitüm ile kimyasal bir tepkimeye girdiği varsayılan reaktif polimerleri üretmiştir.
Bileşimleri nedeniyle, genellikle reaktif etilen terpolimerler (RET) olarak adlandırılırlar. Bununla
birlikte, bir bitüm RET ile modifiye edilecekse polimer miktarı çok dikkatli bir şekilde seçilmelidir.
Çünkü aşırı miktarda polimer ilavesi, çözünmez ve erimez bir bitüm jeli oluşumuna yol açacaktır.
Bu olaya jelleşme adı verilir. Jelleşme riskinden kaçınmak için, RET polimerleri bitüme ağırlıkça
%1.5 ve 2.5 arasında katılmaktadır [5-7]. Çalışmalarda RET’lerin tek başına modifiye katkı
malzemesi olarak kullanılmasının ideal olmadığı belirtilmiştir, çünkü jelleşme riski nedeniyle
asfalt kaplamanın performansı üzerinde zayıf bir etkiye sahip olabilirler [3, 6, 8, 9]. Bununla
birlikte, RET ve bitüm arasındaki tepkimenin hızı oldukça düşüktür ve en önemli problemlerden
birini teşkil etmektedir. Bu nedenle, tepkime hızını arttırmak amacıyla katalizör olarak, RET ve
bitüm arasındaki tepkimeyi hızlandıran polifosforik asidin (PPA) kullanılması önerilmiştir [10].
RET ve PPA ile modifiye edilmiş bitümlerle yapılan çalışmalarda bitümün yüksek sıcaklık sınıfının,
tekerlek izine karşı dayanımın ve yorulma çatlaklarına karşı direncin arttığı bulunmuştur [11].
Son çalışmalarda atık malzemelerin geri dönüşümü sürdürülebilirlik açısından önemli olduğu için
bu tür katkı maddelerine yönelim vardır. Dünya nüfusundaki artış ile paralel olarak bitkisel atık
yağ (WVO) miktarında da bir artış meydana gelmektedir. Çevreye zarar veren bu atıkların farklı
alanlarda geri dönüştürülmesi üzerine çalışmalara halen devam edilmektedir. Yapılan çalışmalar,
bitüm modifikasyonunda atık yağ kullanımının, bitümü gençleştirdiğini [12] ve viskozitesini
düşürdüğünü [13] göstermektedir.
Bu çalışmada, Kırıkkale petrol rafinerisinden temin edilen 160/220 penetrasyon sınıfındaki saf
bitüme, bitüm ağırlığınca %1,9 oranında RET ve %0,2 oranında PPA ilave edilerek polimer
modifiyeli bitüm (PMB) hazırlanmıştır. Hazırlanan PMB’ye %0, 0.5, 1 ve 3 oranlarında WVO
eklenerek kompozit modifiyeli bitümler elde edilmiştir. Elde edilen karışımlara dinamik kayma
reometresi (DSR) ve eğme kirişi reometresi (BBR) deneyleri uygulanarak reolojik özelliklerindeki
değişim incelenmiştir.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1 Malzemeler
Çalışmada kullanılan saf bitüm Kırıkkale petrol rafinerisinde üretilmiş olup 160/220 penetrasyon
sınıfındadır. PMB’de kullanılması amacıyla RET malzemesi olarak Dow Chemicals firmasının
Türkiye temsilcisi olan KOMSA firmasından Elvaloy® RET 5160 ürünü (Şekil 1-A) ve PPA temin
edildi. Bununla birlikte, DEGAM KİMYA A.Ş. firmasından Bitkisel Atık Yağ (Şekil 1-B) temin edildi.
2.2 Modifiyeli Bitümün Hazırlanması
Saf bitüm 180°C’de akışkan hale gelene kadar ısıtıldı. Karıştırma koşulları, sıcaklık 180°C ve
karıştırma hızı 2000 dev/dk olacak şekilde düzenlendi. Saf bitüme, bitümün ağırlığınca %1,9
oranında RET ilave edildi. RET ilavesi yavaş bir hızda gerçekleştirildi (Şekil 1-C). Aksi takdirde
jelleşme meydana gelebilmektedir. RET ilavesi tamamlandıktan sonra karıştırma işlemi sabit
koşullarda 6 saat boyunca devam ettirildi. Bu sürenin sonunda karışıma bitümün ağırlığınca %0,2
oranında PPA ilave edilerek sabit karıştırma koşullarında karıştırma işlemine ilave 30 dk daha
devam edildi. Bu işlemlerin sonucunda, bu çalışmada PMB olarak kısaltılan karışım elde edildi.

Şekil 1. Malzemeler ve karışım hazırlama: (A) Elvaloy® RET 5160 (B) Bitkisel Atık Yağ ve (C) Bitüme RET ilavesi

Metal kap içerisindeki PMB bitkisel atık yağ ilavesi için farklı beher kaplarına aktarıldı. PMB,
150°C’ye kadar ısıtılıp akışkan hale getirildikten sonra sabit sıcaklıkta ve 1000 dev/dk karıştırma
hızında 30 dk süreyle Bitkisel Atık Yağ ilavesi gerçekleştirildi. Karışımlara PMB ağırlığınca %0.5, 1
ve 3 oranlarında Bitkisel Atık Yağ ilave edildi.
Karışım hazırlama işlemleri tamamlandıktan sonra 5 adet farklı numune elde edildi. Bu
numunelerin daha sade bir şekilde tanımlanması için bu çalışmada kısaltmalar kullanılmıştır. Bu
doğrultuda saf bitüm için “SAF”, saf bitüm + %1,9 RET + %0,2 PPA içeren numune için “PMB”
kısaltmaları kullanılmıştır. Ayrıca, PMB + %0,5 Bitkisel Atık Yağ içeren numune için “PMB+0,5Y”,
PMB + %1 Bitkisel Atık Yağ içeren numune için “PMB+1Y” ve PMB + %3 Bitkisel Atık Yağ içeren
numune için “PMB+3Y” kısaltmaları tercih edilmiştir.
2.3 Dinamik Kayma Reometresi (DSR) Deneyi
DSR deneyi ASTM D7175 standardına göre gerçekleştirildi. Bu deney, bitümün orta ve yüksek
sıcaklıklardaki viskoelastik davranışının belirlenmesini sağlamaktadır. Yaşlandırılmamış ve
yaşlandırılmış numunelere ayrı ayrı uygulanmaktadır. Deney sonucunda G* (kompleks modül)
ve δ (faz açısı) parametreleri belirlenmektedir. Bu parametreler sayesinde bitümün yorulma
çatlaklarına ve tekerlek izine karşı direnci belirlenir. SUPERPAVE şartnamesine göre G*/sinδ
değeri tekerlek izine karşı direnci ifade eder ve bu değerin yaşlandırılmamış numuneler için en
az 1,00 kPa, RTFO ile yaşlandırılmış numuneler için ise en az 2,20 kPa olması istenmektedir. Buna
ilave olarak, G*.sinδ değeri yorulma çatlaklarına karşı direnci ifade etmektedir ve bu değer
sadece PAV ile yaşlandırılmış numunelerin deney sonuçlarına bakılarak kontrol edilmektedir. Bu
değerin PAV ile yaşlandırılmış numunelerde en fazla 5000 kPa olması istenmektedir. Kalıcı
deformasyona (tekerlek izine) karşı direnç açısından yüksek G* ve düşük δ değerleri arzulanırken
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yorulma çatlaklarına karşı direnç açısından düşük G* ve yüksek δ değerleri arzulanmaktadır [14,
15]. Deney parametreleri sayesinde bitümün yüksek sıcaklık performans sınıfı belirlenmektedir.
2.4 Eğme Kirişi Reometresi (BBR) Deneyi
BBR deneyi ASTM D6648 standardına göre gerçekleştirildi. Bu deney, PAV ile yaşlandırılmış
numunelere uygulanmaktadır. Bitümün düşük sıcaklıklardaki çatlaklara karşı direncini ve
rijitliğini belirlemek için yapılmaktadır. Deney sonucunda, bitümün rijitliğinin bir göstergesi olan
sünme rijitliği (S) ve bitümün sertliğindeki değişimin bir ifadesi olan m-değeri parametreleri elde
edilmektedir. SUPERPAVE şartnamesinde S için en fazla 300 MPa, m-değeri için ise en az 0,300
limitleri belirtilmiştir [14, 15]. Deney parametreleri sayesinde bitümün düşük sıcaklık performans
sınıfı belirlenmektedir.
3. DENEYSEL ÇALIŞMA
3.1 Dinamik Kayma Reometresi Deneyi Sonuçları
Yüksek sıcaklıklarda numunelerin reolojik davranışını incelemek için Bohlin DSRII reometresinde
kontrollü gerilme koşulu altında, 52°C, 58°C, 64°C ve 70 °C sıcaklıklarda ve 10 rad/s frekansta
DSR deneyi gerçekleştirilmiştir. Numuneler, birbirleri arasında 1 mm boşluk bulunan 25 mm
çapındaki iki dairesel plaka arasına yerleştirilmiştir. Deney sonucunda elde edilen G*/sinδ
değerleri Şekil 2’de verilmiştir.

G*/sinδ (Pa)
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Şartname Sınırı
G*sinδ ≥ 1 kPa
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46
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52

PMB

58
PMB+0,5Y

64
PMB+1Y

70
PMB+3Y

76

Sıcaklık (°C)

Şekil 2. Tekerlek izi parametreleri
Şekil 2 incelendiğinde en düşük tekerlek izi direncine SAF’ın, en yüksek tekerlek izi direncine ise
PMB+0,5Y’nin sahip olduğu söylenebilir. Saf bitüme RET ilavesi tekerlek izine karşı direnci
arttırmaktadır. PMB’ye düşük miktarda (%0,5) Bitkisel Atık Yağ İlavesi ilginç bir şekilde tekerlek
izine karşı direnci arttırırken, ilave edilen yağ miktarı arttıkça tekerlek izine karşı direnç
azalmaktadır. Bununla birlikte PMB+3Y numunesi PMB’ye kıyasla daha düşük bir tekerlek izi
direncine sahip olmasına rağmen, SAF’dan daha yüksek bir dirence sahiptir.
SUPERPAVE şartnamesinde yaşlandırılmamış numunelerde G*/sinδ değerinin en az 1,0 kPa
olmasını istenmektedir. Bu değerin sağlandığı sıcaklık aralığı dikkate alınarak bağlayıcının yüksek
sıcaklık performans sınıfı belirlenmektedir. Şartnamede performans sınıfları 6°C’lik aralıklarla
verildiğinden göreceli bir kıyaslamanın daha anlaşılabilir olması amacıyla bu çalışmada gerçek
sınıf değerlerinden yararlanılmıştır. G*/sinδ grafiğinde üretilen denklemlerin yardımıyla bu
değerin 1,0 kPa’a karşılık gelen sıcaklığı belirlenmiş ve bu sıcaklık ilgili numunenin gerçek sınıfı
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olarak ifade edilmiştir. Şekil 3’te deneye tabi tutulan numunelerin yüksek sıcaklık gerçek sınıfları
gösterilmiştir. SAF’ın gerçek sınıfı RET ilavesi ile 53,55°C’de 72,96°C’ye çıkmıştır. PMB’ye %0,5
Bitkisel Atık Yağ ilavesi ilginç bir şekilde düşük miktarda da olsa gerçek sınıfta 1,17°C’lik bir artışa
sebep olmuştur. PMB+3Y’nin gerçek sınıfı SAF’dan 15,08°C fazla iken PMB’den 4,33°C azdır. Bu
durum yüksek sıcaklıklardaki performansın RET ilavesi ile arttığını Bitkisel Yağ İlavesiyle nispeten
azaldığını ifade etmektedir. Bununla birlikte, Bitkisel Atık Yağ ilaveli numunenin yüksek sıcaklık
performansı saf bitüme kıyasla oldukça yüksektir.

Sıcaklık (°C)

76
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74,13

71,57

68,63

70
64
58

53,55

52

SAF

PMB

PMB+0,5Y PMB+1Y

PMB+3Y

Şekil 3. Yüksek sıcaklık gerçek sınıfları
3.2 Eğme Kirişi Reometresi Deney Sonuçları
Düşük sıcaklıklarda numunelerin reolojik davranışını incelemek için -12°C ve -18°C sıcaklıklarda
BBR deneyi gerçekleştirilmiştir. Şekil 4 ve Şekil 5’te sırasıyla numunelerin sünme rijitliği ve sünme
hızı değerleri verilmiştir. 300 MPa’dan yüksek sünme rijitliğine sahip olan bağlayıcıların düşük
sıcaklık çatlamalarına karşı direncinin düşük olduğu kabul edilmektedir. Bu sebeple, SUPERPAVE
şartnamesinde Sm değerinin 300 MPa’dan küçük ve m-değerinin 0,3’den yüksek olması
istenmektedir. Şekil 4 ve Şekil 5 incelendiğinde düşük sıcaklık çatlaklarına karşı en yüksek
direncin PMB+3Y’de, en düşük direncin ise PMB+0,5Y’de olduğu görülmektedir.
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Şekil 4. Sünme rijitlikleri
Şekil 5. Sünme hızları
Şartnamede PAV deneyi ile yaşlandırılmış numunelerin BBR deney sonuçları dikkate alınarak
düşük sıcaklık performans sınıfları 6°C’lik aralıklarla belirlenmektedir. Göreceli olarak
kıyaslamanın daha kolay olması amacıyla şartname sınırlarını sağlayan kritik sıcaklıklar
belirlenerek numunelerin gerçek sınıfları belirlenmiştir. Şekil 6’de düşük sıcaklıklardaki gerçek
sınıflar gösterilmiştir. Gerçek sınıf değerindeki azalma düşük sıcaklık performansında, yani düşük
sıcaklıklarda çatlamaya karşı dirençte, artışa denk gelmektedir. Saf bitümün gerçek sınıfı - 14,81
°C iken RET ilavesi ile 0,141 °C’lik bir artışla -14,67°C’ye çıkmıştır. Bu durum düşük sıcaklık
performansında nispeten küçük bir düşüşü ifade etmektedir. Bununla birlikte PMB’ye %3 Bitkisel
Atık Yağ ilavesi PMB’nin gerçek sınıfını -14,67°C’den -17,35°C’ye düşürmüştür. Başka bir
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kıyaslama ile RET ve Bitkisel Atık Yağ ilavesi saf bitümün gerçek sınıfını 2,54°C azaltarak düşük
sıcaklık performansını iyileştirmiştir.
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Şekil 6. Düşük sıcaklık gerçek sınıfları
4. SONUÇ
Bu çalışmada, Kırıkkale petrol rafinerisinden temin edilen 160/220 penetrasyon sınıfındaki saf
bitüme, bitüm ağırlığınca %1,9 oranında RET ve %0,2 oranında PPA ilave edilerek polimer
modifiyeli bitüm (PMB) hazırlanmıştır. Hazırlanan PMB’ye %0, 0.5, 1 ve 3 oranlarında WVO
eklenerek kompozit modifiyeli bitümler elde edilmiştir. Elde edilen karışımlara dinamik kayma
reometresi (DSR) ve eğme kirişi reometresi (BBR) deneyleri uygulanarak reolojik özelliklerindeki
değişim incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda özet olarak aşağıdaki sonuçlar elde
edilmiştir:
• DSR deney sonuçlarına göre saf bitüme RET ilavesi yüksek sıcaklık performansında artış
sağlamıştır. PMB’ye düşük miktarda (%0,5) Bitkisel Atık Yağ ilavesi beklenmedik bir
şekilde yüksek sıcaklık performansında artışa neden olurken ilave edilen Bitkisel Atık Yağ
miktarı arttıkça yüksek sıcaklık performansı azalmıştır. PMB+3Y numunesinin yüksek
sıcaklık performansı SAF numunesinden daha yüksek olarak bulunmuştur.
• BBR deney sonuçlarına göre saf bitüme RET ilavesi düşük sıcaklık performansında küçük
miktarda bir azalmaya neden olmuştur. PMB’ye Bitkisel Atık Yağ ilavesi düşük sıcaklık
performansını arttırıcı bir etki göstermiştir. PMB+3Y numunesinin düşük sıcaklık
performansı SAF numunesinden daha yüksek olarak bulunmuştur.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Bitkisel Atık Yağların asfalt karışımlar üzerindeki etkilerinin
incelenmesi önerilmektedir. Ayrıca, PMB’ye %0,5 Bitkisel Atık Yağ ilavesinin beklenmedik
etkisinin daha detaylı olarak kimyasal bir analiz ile incelenmesi tavsiye edilmektedir.
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Özet
Taşıyıcı sistemlerin modellenmesi için hareket denklemlerin elde edilmesi büyük önem arz etmektedir.
Kiriş, kullanım alanı çok geniş bir taşıyıcı elemandır. Literatürde kirişlerin hareket denklemlerinin elde
edildiği çalışmaların çoğunda Hamilton prensibi veya Newton’un ikinci hareket kanunu kullanılmıştır. Bu
çalışmada ise viskoelastik davranış gösteren Timoshenko kirişinin, elastisite teorisi kullanılarak matematik
modellemesi yapılmıştır. Timoshenko kiriş teorisi, kayma gerilmeleri ve kirişin eğilmeden sonra aldığı şekil
olan elastik eğriye etkisini dikkate alan kiriş teorisidir. Üzerine çalıştığımız homojen malzeme ve simetrik
kesitli olan kiriş için Kelvin Voigt viskoelastik modellemesi kullanılmıştır. Çevremizde gördüğümüz birçok
malzeme hem elastik hem de viskoz özellikler gösterebilir. Bu iki özelliğin birlikte görüldüğü malzemelere
viskoelastik malzeme denir. Kelvin-Voigt modeli ise bir malzemeyi birbirine paralel bağlı yay (Hooke cismi)
ve sönüm elemanı (Newton cismi) yardımıyla temsil eden modeldir. Elastisite teorisi kullanılarak
Timoshenko kiriş teorisi için elde edilen hareket denkleminde yerdeğiştirme ve toplam dönme bilinmeyen
olarak seçilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Viskoelastik Malzeme, Timoshenko Kiriş, Elastisite Teorisi

MODELING TIMOSHENKO BEAM THEORIES FOR VISCOELASTIC MATERIAL
WITH ELASTICITY THEORY
Abstract
It is of great importance to obtain motion equations for modeling carrier systems. Beam is a carrier
element with a very extensive usage area. In most of the studies in the literature where the equations of
motion of the beams are obtained, Hamilton's principle or Newton's second law has been used. In this
study, mathematical modeling of the Timoshenko beam, which exhibits viscoelastic behavior, was
obtained by using the elasticity theory. According to Timoshenko beam theory, shear stresses and their
effect on the elastic curve, which is the shape of the beam after bending, are considered. Kelvin Voigt
viscoelastic modeling was used for this beam with a homogeneous structure and symmetrical cross
section. In most materials we see around us, both elasticity and viscosity effects can be seen under certain
conditions. The materials in which these two effects are seen together are viscoelastic materials. KelvinVoigt is the model in which the material is shown with a spring and damping element connected parallel
to each other. Displacement and total rotation were chosen as unknown in the equation of motion
obtained for the Timoshenko beam theory using elasticity theory.

Keywords: Viscoelastic Material, Timoshenko Beam, Theory of Elasticity
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1. GİRİŞ
Kirişler, yapılarda yükleri düşey taşıyıcılara aktaran, bir boyutu diğer iki boyutuna göre büyük
olan çubuk elemanlardır. Kirişler uzay ve uçak mühendisliğinden, petrol ve açık deniz yapıları
mühendisliğine, makine mühendisliğinden kimya mühendisliğine birçok alanda karşımıza
çıkmaktadır. [1,2].
Kirişlerin analizi için pek çok kiriş teorisi geliştirilmiştir. Bu teoriler kirişin kinematiğinde yapılan
kabullere göre adlandırılır [2].
Çevremizde gördüğümüz çoğu malzemede, belirli koşullarda hem elastisite hem de viskosite
etkileri görülebilir. Bu iki etkinin birlikte görüldüğü malzemeler viskoelastik malzemedir. KelvinVoigt modeli ise bir malzemeyi birbirine paralel bağlı yay ve amortisör ile temsil eden modeldir
[3].

Şekil 1. Kelvin Voigt Cİsmi

Taşıyıcı sistemlerin dinamik modellemesi için hareket denklemlerin elde edilmesi büyük önem
arz etmektedir. Bu nedenle literatürde kirişlerin hareket denklemlerinin elde edildiği birçok
çalışma vardır. Bu çalışmaların çoğunda Hamilton prensibi veya Newton’un ikinci hareket kanunu
kullanılmıştır. Elastisite teorisi kullanılarak, kirişin hareket denkleminin elde edildiği çalışmalar
ise sınırlı sayıdadır.
Li fonksiyonel derecelendirilmiş Euler Bernoulli ve Timoshenko kirişinin dinamik ve statik
analizini yapmıştır [4]. Hareket denklemlerini elastisite teorisi kullanılarak elde etimiştir. Hilton,
viskoelastik Timoshenko kiriş teorisi üzerine çalışmıştır [5]. Lei ve ark. Yerel olmayan Kelvin Voigt
viskoelastik Timoshenko kirişlerinin titreşimini çalışmıştır. Çalışmada sönümlü yerel olmayan
kirişlerin de asimptotik bir kritik sönümleme faktörüne sahip olduğu gösterilmiştir [6]. Pirrotta
ve ark. kesirli visko-elastik Timoshenko kirişi ve elastik Euler-Bernoulli kirişi arasındaki bağlantı
ilişkilerini sunmuştur. Viskoelastik davranış için Timoshenko kirişinin daha uygun olduğunu
söylemiştir [7].
Bu çalışmada homojen malzemeli ve simetrik kesitli Timoshenko kirişinin modellemesi
yapılmıştır. Elastisite teorisi kullanılan bu çalışmayı literatürdeki çalışmalardan ayıran özellik
viskoelastik Timoshenko kirişi üzerine çalışılmasıdır.

2. MATEMATİK MODELLEME
2.1 Denge Denklemleri
Çalışmada kirişin matematik modeli için iki boyutlu Cauchy denge denklemleri kullanılmıştır.
𝜕𝜎𝑥𝑥
𝜕𝑥

+

𝜕𝜎𝑥𝑧

𝜕𝑧

=𝜌

𝜕 2 𝑢𝑥
𝜕𝑡 2
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𝜕𝜎𝑥𝑧
𝜕𝑥

+

𝜕𝜎𝑧𝑧

=𝜌

𝜕𝑧

𝜕 2 𝑢𝑧
𝜕𝑡 2

(2)

Burada x kiriş uzunluğu boyunca olan ekseni gösterir. z ise kirişin enine deplasmanının pozitif
yönünü gösteren eksendir. 𝜌 yoğunluğu, t zamanı, 𝜎 gerilmeyi göstermektedir.
2.2 Kiriş Kinematiği
Bu çalışmada 𝑢𝑥 ve 𝑢𝑧 , x ve z eksenleri boyunca toplam yer değiştirme olarak tanımlanmıştır. 𝑤
kirişin enine doğrultudaki yer değiştirmesidir. 𝜃 kesitte oluşan toplam dönmeyi göstermektedir.
𝑢𝑥 = 𝑧𝜃
𝑢𝑧 = 𝑤

(3)
(4)

Buna göre birim şekil değiştirmeler yazılmıştır.
𝜀𝑥𝑥 = 𝑧
𝜀𝑥𝑧 =

𝜕𝜃
𝜕𝑥

(4)
𝜕𝑤
+ 𝜕𝑥 )

1
(𝜃
2

(5)

Kirişin kesit alanı boyunca denge denklemlerinin (1-2) integrali alınarak denklem 8 ve 9 elde
edilmiştir.
𝜕𝜎𝑥𝑥
𝜕𝑥

∫(

𝜕
𝑁
𝜕𝑥

=

𝜕𝜎𝑥𝑧
𝜕𝑥

∫(

𝜕
𝑄
𝜕𝑥

𝜕𝜎𝑥𝑧
𝜕 2 𝑢𝑥
=
𝜌
)𝑑𝐴
𝜕𝑧
𝜕𝑡 2
𝜕 2 𝑢𝑥
𝜌 ∫𝐴
𝑑𝐴
𝜕𝑡 2

+

+

𝜕 2 𝑢𝑧
)𝑑𝐴
𝜕𝑡 2
𝜕 2 𝑢𝑧
𝜌 ∫𝐴
𝑑𝐴
𝜕𝑡 2

𝜕𝜎𝑧𝑧
𝜕𝑧

+𝑞 =

=𝜌

(6)
(7)
(8)
(9)

Burada (𝑁) normal kuvveti, (Q) kesme kuvvetini ifade etmektedir. Denklem 1’in z ile çarpılıp
kesit alanı boyunca integralinin alnmasıyla ise denklem 11 elde edilmiştir.
𝜕𝜎𝑥𝑥
𝜕𝑥

∫ 𝑧(
𝜕𝑀
𝜕𝑥

𝜕 2 𝑢𝑥
)𝑑𝐴
𝜕𝑡 2
𝜕 2 𝑢𝑥
∫𝐴 𝑧𝜌 𝜕𝑡 2 𝑑𝐴

+

−𝑄 =

𝜕𝜎𝑥𝑧
𝜕𝑧

=𝜌

(10)
(11)

Burada (M) momenttir. Normal kuvvet (N), kesme kuvveti (Q), ve moment (M) ifadeleri elastisite
teorisine göre aşağıda görüldüğü gibi yazılabilir.

𝑁 = ∫ 𝜎𝑥𝑥 𝑑𝐴
𝑄 = ∫ 𝜎𝑥𝑧 𝑑𝐴

(12)
(13)

𝑀 = ∫𝐴 𝑧𝜎𝑥𝑥 𝑑𝐴

(14)

Kelvin Voigt modeline göre viskoelastik malzeme için denklem 15 ve 16’daki formülasyon
kullanılmaktadır. Burada 𝐸 elastisite modülünü, 𝐺 kayma modülünü, 𝜇 ve 𝑐 malzemenin
viskoelastik sabitini, 𝐾𝑠 ise düzeltme katsayısını göstermektedir.
𝜎𝑥𝑥 = 𝐸𝜀𝑥𝑥 + 𝜇

𝑑𝜀𝑥𝑥
𝑑𝑡
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𝜎𝑥𝑧 = 𝐾𝑠 (𝐺𝜀𝑥𝑧 + 𝑐

𝑑𝜀𝑥𝑧
)
𝑑𝑡

(16)

Toplam yer değiştirmeler denklem 15 ve 16’da yerine koyularak denklem 17 ve 18 elde
edilmiştir.
𝜕2 𝜃

𝜕𝜃

𝜎𝑥𝑥 = 𝐸𝑧 𝜕𝑥 + 𝜇(𝑧 𝜕𝑥𝜕𝑡)
𝜕𝑤

1

(17)
2

𝑐 𝜕𝜃

𝜕 𝑤

𝜎𝑥𝑧 = 𝐾𝑠 𝐺 2 (𝜃 + 𝜕𝑥 ) + 2( 𝜕𝑡 + 𝜕𝑥𝜕𝑡)

(18)

Denklem 13 ile denklem 17 ve denklem 14 ile denklem 18 birleştirilmiştir. Böylece viskoelastik
malzeme için moment ve kesme kuvveti hesaplanmıştır.
𝑀 = ∫ 𝑧 (𝐸𝑧

𝜕𝜃
𝜕2 𝜃
+ 𝜇 (𝑧
)) 𝑑𝐴
𝜕𝑥
𝜕𝑥𝜕𝑡
𝜕𝑤

1

(19)
𝜕2 𝑤

𝑐 𝜕𝜃

𝑄 = ∫ 𝐾𝑠 𝐺 2 (𝜃 + 𝜕𝑥 )𝑑𝐴 + ∫ 2 ( 𝜕𝑡 + 𝜕𝑥𝜕𝑡) 𝑑𝐴

(20)

𝐼 atalet momentini göstermektedir. Gerekli işlemler yapılarak denklem 19, denklem 11’de ve
denklem 20, denklem 9’da yerlerine yerleştirilmiştir. Böylece Timoshenko kiriş teorisi için iki
denklem elde edilmiştir.
𝐸𝐼

𝜕2 𝜃
𝜕𝑥

2

𝜕3 𝜃

1

𝜕𝑤

𝜕𝜃

𝜕2 𝑤

+ 𝜇𝐼 𝜕𝑥2 𝜕𝑡 − 2 𝐴 (𝐾𝑠 𝐺 (𝜃 + 𝜕𝑥 ) + ( 𝜕𝑡 + 𝜕𝑥𝜕𝑡)) = 𝜌𝐼

1
𝜕𝜃
𝜕2 𝑤
𝜕𝜃
𝜕2 𝑤
(𝐾
𝐺𝐴
(
+
)
+
𝑐𝐴(
+
)) + 𝑞
𝑠
2
𝜕𝑥
𝜕𝑥2
𝜕𝑡𝜕𝑥
𝜕𝑥2 𝜕𝑡

= 𝜌𝐴

𝜕2 𝑤
𝜕𝑡2

𝜕2 𝜃
𝜕𝑡2

(18)

(19)

3. SONUÇ
Bu çalışmada viskoelastik Timoshenko kiriş teorisinin matematik modellemesi elastisite teorisi
kullanılarak elde edilmiştir. Timoshenko kiriş teorisi kayma etkilelerini hesaba katar. Çalışmada
kullanılan kiriş homojen yapılı ve simetrik kesitlidir. Timoshenko kiriş teorisi kullanldığı için iki
bilinmeyenli iki denklem ortaya çıkmıştır.
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Abstract
Acid mine drainage (AMD) occurs when exposed to oxidizing conditions in other large-scale excavation
sites such as highway and dam construction, coal and metal mining, where sulphur minerals exist. Safe
management of Acid Mine Drainage is implemented by two different methods classified as active or
passive. In active method, it covers active treatment systems in which AMD is neutralized with lime. In
this method, it includes mechanical devices in which chemical reagents are continuously added into the
AMD, which are continuously and actively controlled, maintained, and monitored, and to mix the reagent
with water.
The passive method includes plants such as wetlands, bioreactors, or anoxic limestone that do not require
constant maintenance and control to reduce dissolved metal concentrations and neutralize acidity, and
chemical and biological processes applied without disturbing the natural water flow. Active treatment
techniques such as neutralization of AMD using lime and passive treatment methods such as abiotic ponds
cause the precipitation of heavy metals from AMD waters and the production of large amounts of sludge.
This sludge must be regularly removed from the treatment system. The sludge is either dumped into
suitable dams or treated later for metal recovery. In this study, a research was conducted on remediation
techniques to ensure safe management of acid mine drainage. Besides active and passive recovery
methods of AMD, other chemical processing methods, wetlands, bioreactors and permeable reactive
barrier techniques were evaluated in terms of their usage areas and effectiveness.
Keywords: AMD, acid, drainage, active, passive

1. INTRODUCTION

Acid mine drainage (AMD) or acid rock drainage (ARD) poses one of the most serious threats to
surface water and groundwater mining in construction sites such as dams and tunnels. As a
result of the occurrence of AMD or ARD, it threatens aquatic life by polluting rivers and streams
for a very long time under certain conditions. It can result in the restoration of entire aquifers
or soils through which affected surface waters or groundwater passes. When we look at the
general properties of AMD waters; We can say that it contains high sulphate (> 1000 mg/L), high
iron and aluminium (> 100 mg/L), and high copper, chromium, nickel, lead, and zinc (> 10 mg/L).
Among these, dissolved iron and aluminium occur in higher concentrations than other elements.
Elements such as calcium, magnesium, sodium, and potassium may also occur in very high
concentrations, depending on the formation of the excavation site. Although these latter
elements themselves do not harm the environment, they may limit the use of these waters due
to their sodium content or hardness. High sodium levels, hardness, and the presence of heavy
metals such as zinc prevent these waters from being used for the irrigation of soils. In in-situ
leaching in mining or in ore preparation processes, sulphur oxidation forms the basis of the
processes used to recover copper and uranium from geological ores. In these processes,
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generally called hydrometallurgical processes, copper and uranium ores are stacked in heaps
and acid leach solutions are sprinkled. In this application, sulphuric acid is applied to dissolve
ore minerals (eg Malachite, azurite, uraninite). After the recovery of metals is complete, the
heap leach heaps are rinsed with clean water to reduce any pollutant load [1]. Despite rinsing
with clean water, drainage waters from used heap leach heaps can have high acidity, sulphate,
metal, metalloid, and aluminium concentrations. Although AMD and ARD are mostly
encountered in excavation areas, the presence of acid in natural surface waters may not always
be due to excavation. For example, the acidity of streams can be caused by the presence of
naturally occurring organic acid-forming elements that flow from the soil into surface waters.
For this reason, acidic drainage waters are not only specific to excavation waste containing
sulphide minerals.
There are some important geochemical and biogeochemical processes in the formation of AMD
and ARD waters. These processes directly or indirectly determine the properties of AMD and
ARD waters. These geochemical and biogeochemical processes are not only specific to surface
waters, but they are also effective in groundwater [2].

2. AMD ARD WATER MANAGEMENT

Drainage water from rock waste from excavation sites or tailings dams, mine tailings, heap leach
pads, and various ore stocks may contain suspended solids and dissolved contaminants such as
acids, salts, heavy metals, metalloids, and sulphates. Such water should not be released into the
environment outside the excavation area without prior treatment. Uncontrolled discharge of
mineral waters with high pollutant concentrations into the environment can affect surface
waters, aquatic life, soils, sediments, and groundwater. Investigating the environmental effects
of AMD and ARD waters requires precautionary measures to be taken by evaluating the
concentration of elements in the background waters and the contaminated sample populations.
Various methods can be applied to reduce the volumes of AMD and ARD waters:
These are;
(a) cutting and diverting surface waters through the construction of upstream dams;
(b) diverting the flow from undisturbed basins;
(c) maximizing recycling or reuse of water;
(d) separation of different quality types of water;
(e) controlled release to nearby waters;
(f) sprinkling water on reserved parts of the excavation site area;
(g) use of evaporative pools;
(h) placing dry covers over sulfidic waste to prevent contaminated water from leaking.
These AMD and ARD water management strategies will reduce the potential water volume.
Cleaning methods used in the management of AMD and ARD waters include evaporation,
neutralization, controlled release, dilution with wetlands, and natural clean waters. In addition
to these main methods, more technologically advanced methods such as osmosis (i.e. metal
removal from membranes), electro dialysis (i.e. selective metal removal from membranes), ion
exchange (i.e., metal removal using various ion exchange media such as resins or polymers), and
electrolysis methods (etc. metal recovery with electrodes), bio sorption (etc., removal of metal
using biological cell material), bioreactor tanks (etc. vessels containing colonies of bacteria that
immobilize metal or contain sulphate-reducing bacteria (SRB) that cause the metal to precipitate
as sulphites), aerated bioreactors and rock filters (etc. removal of manganese from mineral
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waters), limestone reactors (etc., enhanced limestone dissolution in a carbon dioxide
pressurized reactor), solvent extraction (etc. removal of some metals with solvents), vertical
flow reactors (etc. iron removal using ochres), and silicate minerals (etc. Wollastonite or zeolites)
are also used to remove metals [3-4]
Advanced treatment techniques of AMD and ARD waters are not standard practices for many
excavation sites but are used only in some specific excavation and mine sites.
These cleaning methods used in the management of AMD and ARD waters are designed and
applied for the following purposes:
• To reduce the volume;
• raising the pH;
• Reducing dissolved metal and sulphate concentrations;
• Reducing the bioavailability of metals in solution;
• To oxidize or reduce the solution; or
• For collecting, disposing, or isolating formed mineral water or metal-rich sludges.

3. TREATMENT TECHNIQUES
AMD and ARD treatment techniques can also be classified as active or passive [5-6].
• Active treatment of AMD and ARD waters. Active treatment systems such as lime
neutralization require the continuous addition of chemical reagents, active maintenance and
monitoring, and mechanical devices for mixing the reagent with water.
Active treatment techniques such as neutralization and passive treatment methods such as
abiotic pools result in the precipitation of heavy metals from AMD waters and the production of
bulky sludge [7]. This sludge must be regularly removed from the treatment system. The sludge
is either disposed of in suitable puddles or further processed for metal recovery. In fact, the
recovery of metals from sludge can partially offset water treatment costs.
As an acid-neutralizing agent, a wide variety of natural, by-products or manufactured chemicals
is used for the AMD process, including suitable natural rocks at the excavation site. These are
given in Table 1. Each of these neutralizing agents has different advantages and disadvantages.
For example, limestone's (mainly CaCO3) low cost is its most important advantage. In addition,
limestone is easy to use and the sludge formed after use is easily processed. However, the slow
reaction time and the coating of limestone particles with iron deposits are its main
disadvantages.
In the reaction of limestone with AMD waters, hydrogen ions are consumed, the bicarbonate
ions produced and dissolved metals converted into sparingly soluble minerals such as sulphates,
carbonates, and hydroxides.
Table 1 Chemical compounds commonly used in AMD treatment.
Name
Limestone
Quicklime or caustic lime
Hydrated lime
Dolomite (Calcium-magnesium)
Caustic magnesia or brucite (Magnesium hydroxide)
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Magnesite (Magnesium carbonate)

MgCO3

Soda ash (Sodium carbonate)

Na2 CO3

Caustic soda (Sodium hydroxide)

NaOH

Ammonia

NH3

Kiln dust

CaO and Ca(OH)2

Coal fly ash

CaCO3 and CaO

Figure 1. AMD Active Treatment Pools.

• Passive treatment of AMD and ARD Juices. Passive methods such as wetlands, bioreactors, or
anoxic limestone drainages use natural water flow and chemical and biological processes to
reduce dissolved metal concentrations and neutralize the acidity. Such methods require little or
no reagents, active maintenance and monitoring, or mechanical devices.
Passive or active purification techniques are used to improve the acidity of AMD waters by
increasing the Ph level. The active neutralization method is carried out in three stages; It involves
a) collecting the leachate, b) selecting an appropriate chemical, and c) mixing the chemical with
AMD water. In this method, acid is neutralized and metals and sulphate are removed from the
solution and precipitated as sludge.
It is a process based on the dissolution of calcite on the basis of passive neutralization of AMD
and ARD. It is widely used to treat acidic water. In this method, AMD and ARD waters are
discharged by channelling through a crushed limestone bed placed in a cell or drain. It can be
also applied by adding crushed limestone directly to surface waters (etc. streams) affected by
AMD. Calcific limestone is quite effective in the passive treatment of AMD, while dolomitic
limestone is less reactive, so its effective level is lower [8]. Calcite dissolution added in
applications consumes the acidity in the environment and provides buffering capacity to the
chemical process in the form of bicarbonate ions.
Open limestone channels (OLC) are widely applied in the treatment of AMD. However, over
time, it accumulates in high levels as Fe3 + hydroxide and oxyhydroxide on the surfaces of calcite
grains. As a result, limestone particles are coated with Fe3 + reaction products in an oxidizing
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environment and become ineffective. This disadvantage is overcome by using anoxic limestone
drains (ALD).
Successive alkalinity generating systems (SAPS) or reduction and alkalinity generating systems
(RAPS) are used as alkalinity generating systems. In these systems, acidic water passes vertically
through successive layers of organic matter and limestone.
Wetlands are organic-rich, water-saturated shallow pools. Although these are among the
treatment options used for wastewater, they are also applied in the treatment of AMD water.
Aerobic wetlands are generally used for net alkaline water. These Wetlands are with or without
vegetation and are relatively shallow (~ 0.3 m). Acidic water flows over the surface of an organic
substrate or soil. Anaerobic wetlands are generally used for acidic waters. Water flows through
a relatively deep (~ 1 m), permeable and anoxic organic substrate.
While applying on-site treatment techniques, groundwater flow is used by making use of the
natural hydrogeology of the area. These methods that reduce the concentration of acidic or
pollutants as they migrate from the AMD source to the aquifer. Among these methods,

permeable reactive barriers are applied by opening a trench. AMD containing heavy
metal or toxic contaminants is passed through a flow path through permeable sand and
gravel-filled with reagents. (Fig. 2). Neutralization, precipitation, and adsorption
processes in these materials cause the metal and acidity concentrations in the
groundwater to decrease. The barriers remove the majority of the metals, metalloids,
and acidity from the polluted waters.

Figure 2. In situ treatment of AMD ground water with a permeable reactive barrier

4. CONCLUSION

The components of AMD and ARD waters are highly variable and directly related to the
excavation site and activities carried out in this area. The elements and compounds in the
reactions that occur in dam or tunnel constructions can contain many pollutants, such as process
chemicals from mineral processing and hydrometallurgical extraction, mining excavations, and
nitrogen compounds from blasting processes.
The wastewater generated in contact with oxidizing sulphides, increased acidity, in these
excavation operations will include aqueous solutions iron, sulphate, metal, and metalloid
concentrations. In addition to the high concentrations of metals they contain, AMD and ARD
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waters also cause the release of metals and metalloids from the rocks or waste materials.
Various treatment methods are successfully implemented for the safe management of AMD and
ARD waters, depending on their environmental characteristics.
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Abstract

Cement is the main input of the construction industry and it is a very fine-grained industrial product that
becomes binding when mixed with water and has different types with different contents. Cement is
obtained by sintering various industrial raw materials containing silicon, calcium, aluminium, magnesium,
and iron oxides in certain proportions and then grinding the clinker together with gypsum. Some additives
are added to the clinker formed during the production of cement, as it has pozzolanic properties in the
grinding stage. Pozzolanic raw materials are generally composed of siliceous, aluminium, and calcium
minerals. Although these do not have binding properties in their natural current state, when they are
ground very finely and mixed with water, they become binding by chemical reaction with Ca (OH)2.
Pozzolanic materials can be found in nature as tuff, trass, clayey schist, diatomite, and pumice stone, while
in thermal power plants using coal or lignite artificially, fly ash and metallurgy plants appear as blast
furnace slag. The use of such natural and artificial additives in the cement sector provides economic
benefits by reducing production costs. For this purpose, coal-fired power plant wastes (fly ash, blast
furnace slag, etc.) are commonly used additives. Naturally radioactive isotopes uranium-238 (U-238),
thorium-232 (Th-232), and potassium-40 (P-40) are found syngenetically or epygenetically in natural
formation deposits at varying rates in coal and lignite formations. For this reason, ash and wastes
remaining as a result of the combustion process in coal or lignite-fired power plants become more
concentrated in terms of radioactive isotopes than in their natural environment. Accordingly, the
degradation products of these radioactive isotopes also occur in higher concentrations in the wastes
resulting from such combustion over time. Among these decay products, Ra-226 (Radium) and radioactive
radon gas (Rn-222), which is produced by the decay of radium, pose a danger that can harm humans and
the environment when it reaches high concentrations. Radon is formed as a result of the radioactive decay
of the natural uranium isotope U-238. During this decay process, other radioisotopes are formed, but only
radon is released as radioactive gas. Since radon is in a gaseous state, it leaks through the structural pores
and easily mixes with the air, and causes damage to the lung tissue through respiration. If the wastes
remaining as a result of the combustion process in coal or lignite-fired power plants are used as additives
in cement production, the radioactivity level of the cement produced and the building materials in which
cement is used increases and causes radon gas emission. In this study, the radioactivity level of radon gas
arising from cement was calculated when the wastes remaining as a result of the burning process in coal
or lignite-fired power plants are used as an additive in cement production. In addition, parameters that
cause changes in radon gas output were determined.
Keywords: Cement, additive, fly ash, radon, radioactivity

1. INTRODUCTION
When naturally radioactive coal is used in the combustion process in coal-fired power plants,
the remaining combustion residues have a significantly higher content of naturally occurring
radionuclides. As a result, not only a toxicological problem, but also a radiological problem
arises. Fly ash from coal-fired power plants is widely used in blended cements. When fly ash
added cement is used in concrete, it decreases the heat of hydration and increases durability. It
also contributes to concrete strength with pozzolanic and filling effect [1-4]. Fly ash from coal
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burning power plants is the residue of coal combustion collected with electrostatic or cyclone
separators. The particle size of fly ash is often less than 100 microns.
These spherical particles have pozzolanic and hydraulic properties depending on the
composition of the fly ash. Since natural radioisopes are found in coal, there are radionuclides
such as 226Ra, 232Th and 40K in fly ash. Fly ash is widely used as a cement additive in the
production of building materials and concrete production. Therefore, it is important to
determine the radiological properties of the final products using fly ash. In the case of using
cements containing fly ash, the most important parameter is the emission of radon gas, which
has a harmful effect on human health, as well as various radioactive rays. Radon is a radium (Ra226) derivative gas found in the decay chain of uranium (Fig.1), and the colourless and odourless
radon is found in the noble gases class of the periodic table. Radon formation and accumulation
of short half-life degradation products increase the level of radioactivity in air and water.

Figure 1. Decay chain of U-238.

2. MATERIALS AND METHOD
Laboratory tests were carried out for radon measurements of samples. The continuity of the
experiment was ensured by setting up a collection container and experiment setup connected
to the device. Initially, three different concrete mixtures were prepared by using cements
containing three different proportions of fly ash. The effect of fly ash additive rates on radon
exhalation rate was investigated.
In order to evaluate the radiation behaviour of building materials produced after the use of
cements containing fly ash. Radiological parameters such as radium equivalent activity, external
and internal hazard index, gamma dose rate absorbed indoors and the relevant annual effective
dose should be evaluated. For this purpose, the radioactivity of such building materials has been
characterized by radium equivalent activity concentration (Raeq), external hazard index (Hex),
internal hazard index (Hin) and activity concentration index.
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A decaying chain is in secular equilibrium when the ratio of the activities of its nuclide is equal
to 1 is presented in Figure 2. This corresponds to a balance between production and destruction
of the nuclide. The deviations from the secular equilibrium are often used as an indicator of the
residence time in the atmosphere or as an indicator of the atmospheric stability.

Figure 2. Secular equilibrium of Rn-222.

The most used equations for radioactivity evaluation of construction materials are as
follows:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐴𝐴 𝑅𝑅𝑅𝑅 + (𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ 𝑥𝑥 1.43) + (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴0.077)
𝐼𝐼 =

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
300

+

𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ
200

+

𝐴𝐴𝐴𝐴

3000

≤1

(1)

(2)

In eqs. (1) and (2) ARa, ATh, and AK are the activity concentrations of Ra, Th, and K in Bq/kg,
respectively. The radium equivalent activity (Raeq) in the equation (1) assumes that 370 Bq/kg of
226Ra, 259 Bq/kg of 232Th, and 4810 Bq/kg of 40K can produce the same gamma ray dose.
Some references use the limit values of Raeq, which are for residential building 370 Bq/kg, for
industrial building 740 Bq/kg, for road and railways 2200 Bq/kg, and for landfill 3700 Bq/kg [5].
As the source of Rn-222, fly ash samples taken from coal-fired thermal power plants were placed
in a special container and sealed. Samples were dried in the laboratory and sieved through a 100
mesh sieve. The external connections of the container are prevented by using the air valve that
allows air intake from the outside but prevents the gas exit from inside the container, and the
radon gas formed is prevented from leaving Radon and its daughters reached equilibrium
concentration in radon accumulation vessels. (Figure 3). In this study, RAD7 device and CAPTURE
software were used in the radon measurements which is presented in Figure 4.
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Figure 3. Radon accumulation from fly ash

Figure 4. RAD7 Radon Testing Device.

The radionuclide concentrations in fly ash and cement were measured in this study. The results
are given in the Figure 5. Emanation ratio of the radon in cement and concrete in the current
study was determined a 0.50 and 0.20 respectively.
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Figure 5. Emanation of Rn-222

3. CONCLUSION
The results of this study show that, on average, fly ash additives have radium-specific activities
ranging from 120-240 Bq / kg. The results obtained from this study show that cements affect
indoor radon exposure from concrete depending on the radionuclide content and diffusion. Coal
fly ash from thermal power plants running on coal and lignite produced in Turkey and Portland
cement samples used were of searched them. Radon gas emission in fly ash and cements
containing them was measured. As a result of the research made on the samples taken, it was
determined that the radon emission values were below the internationally determined limits,
as a result of the radiological evaluations, these cements were found to be suitable for
construction purposes.
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Özet
Donma çözülme direnci, çimento bazlı malzemelerin dayanıklılığını etkileyebilecek önemli bir faktördür.
Çimento esaslı malzemelerin donma-çözülme direncini artırmak için farklı mekanizmalar tercih
edilmektedir. Çimento bazlı malzeme gözenekliğinin mineral katkılar, filler ve/veya nano boyutlu
malzemeler kullanılarak azaltılması, bu mekanizmalardan birisidir. Mevcut deneysel çalışmada, yukarıdan
aşağıya (top-down) nano üretim yaklaşımı ile elde edilmiş ve yerli bir ürün olan nano boyutlu kalsit ve
uçucu kül içeren harçların ASTM C666 Prosedür B’ye göre donma çözülme direnci incelenmiştir. Nano
kalsit ve uçucu kül sırasıyla % 5 ve % 50 oranına kadar çimento yerine ikame edilmiştir. TS EN 197-1’e
uygun 12 farklı çimento harcı üretilmiştir. Nano kalsit ikame ve uçucu kül/portland çimentosu oranları
sırasıyla %0, %2.5 ve %5 ve UK/PÇ=0.0, UK/PÇ=0.25, UK/PÇ=0.54 ve UK/PÇ=1.0 olarak belirlenmiştir.
Deneysel sonuçlar, nano kalsit kullanımıyla oluşan daha yoğun bir mikro yapının neticesi olarak donma
çözülme direncinde iyileşme olduğunu göstermiştir. Her ne kadar donma çözülme döngü sayısı artışıyla
birlikte numune ağırlıklarında azalma bekleniyor olsa da, mevcut yoğun mikro yapının ve 90 günlük
karışımların SEM görüntülerinde de tespit edilen hidrate olmamış nano kalsit ve uçucu külün devam eden
hidratasyon reaksiyonlarıyla oluşan ilave hidratasyon ürünlerinin bir neticesi olarak numune ağırlıklarında
kısmi bir artış elde edilmiştir. Ayrıca, genel olarak uçucu kül kullanım oranı artışıyla birlikte donma çözülme
direncinde düşüş gözlemlenmiş ve UK’li en iyi sonuçlar ise UK/PÇ=0.25 karışımında elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nano kalsit, uçucu kül, donma-çözülme, harç.

Abstract
Freeze-thaw resistance is an important factor that can affect the durability of cement-based materials.
Different mechanisms are preferred to increase the freeze-thaw resistance of cement-based materials.
One of the most-widely used mechanism is to reduce the porosity of the cement-based material by using
mineral additives, fillers and / or nano-sized materials. In the present experimental study, the freeze-thaw
resistance of mortars containing nano-sized calcite (which is a domestic product and obtained by topdown nano production approach) and fly ash was investigated according to ASTM C666 Procedure B. Nano
calcite and fly ash were substituted for cement up to by 5% and 50%, respectively. 12 different cement
mortars were produced in accordance with TS EN 197-1. Nano calcite substitution and fly ash to Portland
cement ratio were determined as 0%, 2.5%, 5% and FA/PC= 0.0, FA/PC= 0.25, FA/PC= 0.54 and FA/PC=
1.0, respectively. Experimental results showed that an improvement in freeze-thaw resistance as a result
of a denser microstructure was formed by the use of nano calcite. Although a decrease in sample weights
is expected with the increasing number of freeze-thaw cycles, a partial increase in sample weights was
obtained. This may be the result of the current dense microstructure and especially the additional
hydration products generated by the ongoing hydration reactions of non-hydrated nano calcite and fly
ash, which was detected in SEM images of 90-day mixtures. In addition, a decrease in freeze-thaw
resistance was observed with the increase in fly ash substitution level, and the best results with fly ash
were obtained in the mixture of FA/PC= 0.25.
Keywords: Nano Calcite, fly ash, freezing and thawing, mortar.
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1. GİRİŞ
Donma ve çözülme direnci, çimento esaslı malzemenin ömrünü ciddi şekilde etkileyebilen,
dayanıklılığa dayalı en önemli parametrelerden biridir. Çimento esaslı malzemelerin donmaçözülme direncini artırmak için farklı mekanizmalar tercih edilmekte olup, matris gözenekliğinin
mineral katkılar, filler ve/veya nano boyutlu malzemeler kullanılarak azaltılması, bu
mekanizmalardan birisidir. Çimento bazlı malzeme soğuk çevresel şartlara maruz kaldığında
gözenekler içerisindeki su, buz kristallerine dönüşmekte ve %9 oranında hacimsel bir artış ile
neticelenmektedir [1,2]. Gözeneklerde oluşan genişleme neticesinde, artan hidrolik basıncın bir
sonucu olarak büyür ve bu nedenle mikro çatlaklar oluşmaya başlar. Su sızıntısını azaltmak için
gözeneklerin iyileştirilmesi ve gözenekliğin azaltılması, donma etkisini en aza indirmek için
yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Donma çözülme etkisinden kaynaklanan bu sorunun
üstesinden gelmek için, hassas bölgeleri yönetmek ve kontrol altına almak için nano boyutlu
tanecikler, filler ve/veya puzolanlar gibi uygun ajanlar tercih edilebilir [3,4].
Portlandit, kalsiyum hidroksit, çimentonun hidratasyonu neticesinde oluşan bir ürün olup, CSH
ve/veya CAH jellerinin oluşumunu teşvik eden mineral katkıların silikat ve alümina fazları ile
reaksiyon göstermektedir. Bu jeller, çimento bazlı malzemelerin matris gözeneklerinin
azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bunun bir sonucu olarak, puzolanik malzemelerin
kullanımı ile geçirimsizlik artırılmış ve don etkisinin muhtemel zararlı etkisi minimize edilmiş olur.
Puzolanik malzemelerin ilave hidratasyon ürünleri oluşturması ile katkı sağlamasına ilave olarak,
onlar ayrıca filler görevi görerek daha az geçirimli bir boşluk sistemi oluşturmaktadır, böylelikle
don etkisine karşı daha iyi bir performans elde edilmiş olur. Uçucu kül, mineral katkı olarak
yaygın kullanılan endüstriyel bir yan üründür. Uzun vadeli bir dayanıklılık özelliği olarak donma
ve çözülme direnci açısından, uçucu kül çimento esaslı malzemelerde uygun bir kabiliyete
sahiptir ve çimento yerine ikame edilen uçucu kül, çimento ile değiştirilerek performansta bir
azalma elde edildiğinden % 60'a kadar ikame ile daha iyi veya aynı sonuçlar göstermiştir [5].
Uçucu kül üzerine yapılan donma çözülme ile ilgili deneysel çalışmaların çoğunda genel olarak
farklı sonuçlar elde edilmiş olsa da, ağırlıkça % 25-30 oranında uçucu kül ikame oranı donmaçözülme özelliklerine daha iyi katkı sağlamaktadır [6,7].
Nano malzemeler, yüzey alanı/hacim oranı çok yüksek olan malzemeler olup, yukarıdan aşağıya
(top-down) ve aşağıdan yukarıya (bottom-up) olmak üzere iki temel yaklaşımla üretilmektedir.
Yukarıdan aşağıya yaklaşım metodunda malzeme, mekanik öğütme teknikleriyle daha küçük
tane boyutuna indirgenerek tane boyutu nanometrik boyuta indirgenir. Aşağıdan yukarıya
metodu ile kıyas edildiğinde hem daha ekonomik hem de daha az üretim teknikleri istemektedir
[8]. Kireçtaşının mevcut mineral oluşumları kalsit, aragonit, vaterit ve amorf CaCO3'tır [9]. Bunlar
içerisinde kalsit, diğer kireçtaşı minerallerinden daha önemli bir hidrasyon kabiliyeti sergiler [10].
Genel olarak, karışım parametrelerine bağlı olarak kalsit, çimento esaslı malzemelerin mikro
yapısını çeşitli şekillerde iyileştirip daha yoğun bir hale dönüştürebilir. Nano boyutlu CaCO3 (NKK)
varlığında çekirdeklenme etkisiyle hidratasyon mekanizması hızlanmakta ve C-S-H jeli
formasyonu hızlanmaktadır [10, 11-14]. Ayrıca, NKK C3S ile reaksiyona girmekte ve C-S-H jeli,
kalsiyum hidroksit ve kalsiyum karbosilikat hidrat hidratasyon ürünlerini netice vermektedir
[15,16]. NKK ayrıca kimyasal etki olarak ta bilinen bağlayıcı malzemedeki alümina fazı ile
reaksiyona girmekte ve hemi-karboalüminat ve mono-karboalüminat oluşumunu netice
vermektedir [17,18].
Mevcut deneysel çalışmanın temel amacı Türkiye’de ticari olarak temin edilebilen nano kalsit ve
uçucu kül minerallerinin uçucu kül katkılı çimento harçlarının donma ve çözülme dirençlerine ikili
ve münferit etkilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, nano kalsit ikame oranı %5 ve uçucu
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kül ikame oranı %50’ye kadar olan on iki (12) farklı karışım TS EN 196-1’e [19] göre üretilmiş ve
ASTM C666’ya [20] göre de 300 donma çözülme döngüsüne kadar teste tabi tutulmuştur.

2. MATERYAL VE METOT
Klinker ve %5 oranında alçıtaşının birlikte öğütülmesi ile elde edilen normal Portland çimentosu
(PC) (CEM I 42.5N), Nano kalsit (NK), F tipi uçucu Kül (UK), CEN standart referans kumu ve içilebilir
su çimento harçlarının üretiminde kullanılmıştır. Bağlayıcı malzemelerin tane boyutu dağılımı ve
taramalı elektron mikroskopu görüntüleri (SEM) sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2’de verilmiştir. Ayrıca,
bağlayıcı malzemelerin kimyasal kompozisyonları ve fiziksel özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. TS
EN 197-1 ve TS EN 196-1’e göre 12 farklı karışım hazırlanmıştır. Tasarlanmış 12 karışımda UK/PC
oranı ve NK ikame oranı sırasıyla 0.0, 0.25, 0.54, 1.0 ve %0.0, %2.5 ve %5.0 olarak seçilmiştir.
Karışım oranları Tablo 2’de verilmiştir. Her karışım harf ve numaralar ile ifade edilmiş olup, örnek
gösterim Şekil 3’te verilmiştir. Karışımlar standart olarak hazırlandığı için su/çimento oranı 0.5
olarak belirlenmiş ve prizmatik numuneler 4 cm × 4 cm × 16 cm boyutlarında üretilmiştir.
Üretilen numuneler 14 günlük kür yaşına kadar standart kür koşullarına tabi tutulmuş ve 14
günlük kür sonunda suya doygun prizma numuneleri ASTM C666 Prosedür B’ye [20] göre 300
döngüye kadar donma çözülme deneyine tabi tutulmuştur.
Kimyasal Kompozisyon, %
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
CaO
SO3
Na2O
K2O
Kızdırma Kaybı
Fiziksel Özellikler
Özgül ağırlık, gr/cm3
Blaine, cm2/gr
BET yüzey alanı, m2/kg

Şekil 1. Bağlayıcı malzeme tane boyutu dağılımı

PC
UK
NK
20.41 61.07 0.24
5.34 19.99 0.21
3.10 8.94 0.04
3.48 1.48 0.55
61.36 1.95 56.14
2.57 0.43 0.06
0.37 0.91
0.94 2.15
2.15 2.08 42.76
3.24
3092
-

2.38
3560
-

2.69
7.4

Tablo 1. Bağlayıcı malzeme kimyasal
kompozisyonları ve fiziksel özellikleri

PC

UK
Şekil 2. Bağlayıcı malzeme SEM görüntüleri
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NK
Şekil 2. Bağlayıcı malzeme SEM görüntüleri (Devam)

Şekil 3. Örnek bir karışım için notasyon gösterimi
Tablo 2. Çimento harçları karışım oranları ve bileşenleri
Karışım #

Karışım Kodu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NK_0.0_UK/PC_0.00
NK_2.5_UK/PC_0.00
NK_5.0_UK/PC_0.00
NK_0.0_UK/PC_0.25
NK_2.5_UK/PC_0.25
NK_5.0_UK/PC_0.25
NK_0.0_UK/PC_0.54
NK_2.5_UK/PC_0.54
NK_5.0_UK/PC_0.54
NK_0.0_UK/PC_1.00
NK_2.5_UK/PC_1.00
NK_5.0_UK/PC_1.0

Çimento
Tipi
CEM I
CEM I
CEM I
CEM II-A/V
CEM II-A/V
CEM II-A/V
CEM II-B/V
CEM II-B/V
CEM II-B/V
CEM IV-B
CEM IV-B
CEM IV-B

UK/PC

Kum

Nano Kalsit, %

0
0
0
0.25
0.25
0.25
0.54
0.54
0.54
1.0
1.0
1.0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0
2.5
5.0
0
2.5
5.0
0
2.5
5.0
0
2.5
5.0

Blaine,
cm2/gr
3092
3898
4002
3567
3922
4300
3960
4142
4682
4217
4345
4500

Özgül ağırlık,
gr/cm3
3.24
3.22
3.21
3.08
3.06
3.04
2.95
2.94
2.92
2.88
2.84
2.82

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Harçların donma ve çözülme dirençlerini belirlemek için üretilmiş olan numuneler ASTM C666
Prosedür B’ye göre 300 döngüye kadar donma çözülme etkisine maruz bırakılmış ve
numunelerdeki ağırlık kayıpları, UPV değerlerindeki değişim ve malzemeye bağlı olarak donma
çözülme direncindeki değişim değerlendirilmiştir.
300 döngüye kadar don etkisine maruz bırakılan harç numunelerinin donma ve çözülme
dirençlerinin test sonuçları Şekil 4, Şekil 6 ve Şekil 7’de verilmiştir. Deney sonuçları gösterdi ki;
nano boyutlu kalsit kullanımıyla daha yoğun ve düşük poroziteli bir mikro yapı oluşmasının bir
neticesi olarak harç numunelerinin donma-çözülme dirençlerinde iyileşme gözlemlenmiş ve en
iyi sonuçlar ise %2.5 nano kalsit kullanımı ile elde edilmiştir. (Şekil 4). Çünkü, nano boyutlu
tanecikler sadece puzolanik reaksiyonları teşvik etmemekte ayrıca filler görevi de görerek
çimento bazlı malzemenin mikro yapısını iyileştirmekte ve daha düşük poroziteli bir matris yapısı
elde edilmektedir [21]. Her ne kadar donma çözülme döngü sayısı artışıyla birlikte numune
ağırlığında bir kayıp bekleniyor olsa bile donma çözülmeye maruz bırakılmış harçlarda mikro
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çatlaklı ağırlığı değişmemiş numuneler (Şekil 5) veya kısmi bir ağırlık artışı elde edilmiş
numuneler tespit edilmiştir (Şekil 6). Döngü sayısına göre numune ağırlıklarında ya değişim
olmamış veya kısmî bir artış elde edilmiştir. Bu durum müteakip nedenlere dayandırılabilir; (i)
Mevcut çalışmada, ASTM C666 Prosedür A’ya kıyasen daha az zararlı etkiye sahip olan Prosedür
B kullanıldığı için 300 döngü sonrası nispeten daha az hasarlı veya hasarsız numuneler elde
edilmiştir. (ii) Don etkisinin incelenmesi için nispeten daha küçük boyutlu numune tercih
edilmiştir (ASTM C666’ya göre en az 75 mm boyutunda olması gerekmektedir). Daha küçük
numunelerde daha az mikro-yapısal kusur/çatlak oluştuğu ve büyük boyutlu numunelere kıyasen
daha yoğun olduğu/olacağı için daha az hasar oluşmuş olabilir. (iii) 90 günlük hasarsız harç
numunelerinin SEM görüntülerinde tespit edilen hidrate olmamış nano kalsit ve uçucu kül
tanecikleri (Şekil 7) döngüsel don etkisinin devamıyla birlikte ilave hidratasyon ürünlerinin
oluştuğunu göstermektedir. Ayrıca, UK+NK içeren karışımlardaki ağırlık değişimi grafik
eğimlerinin CEM I ile üretilen karışımlara kıyasen daha yüksek olması da bu durumu teyit eder
bir delil hükmündedir.

Şekil 4. NK ikame oranına bağlı olarak UPV değerlerindeki değişim

Şekil 5. D/Ç döngü sonrası yüzeyinde mikro çatlak oluşmuş hasarlı numune
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Şekil 6. Donma çözülme döngülerine bağlı olarak numune ağırlıklarında meydana gelen değişim

Hidrate
olmamış UK
tanecikleri

Hidrate
olmamış NK
tanecikleri

Şekil 7. 90 günlük kür yaşında hidrate olmamış NK ve UK tanecikleri SEM görüntüsü

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, uçucu kül ikame oranı artışıyla birlikte donma-çözülme
direncinde de düşüş gözlemlenmiştir (Şekil 8). UK, daha çok 14-150 gün arasında puzolanik
reaksiyonlara katılmakta [22] ve dayanım gelişimine katkısı ise düşük puzolanik reaksiyon
özelliğinden dolayı ileriki kür dönemlerinde daha fazla olmaktadır. Erken dönem kür yaşlarında,
UK çok az portlandit [Ca(OH)2] ile reaksiyona girmekte ve nispeten daha az CSH ve/veya CAH jeli
oluşumuna katkı sağlamaktadır. Nispeten daha az oluşmuş hidratasyon ürünleri artan kapiler
boşluk ve sayısı ile neticelenmektedir. Bu daha az hidrasyon ürünü, kılcal gözenekleri arttırır ve
kılcal gözenek miktarını arttırır ve bu da nihayetinde donabilir su miktarında artışa ve dolayısıyla
donma-çözülme direncinde azalmaya neden olur [23]. Bu nedenle, çimento bazlı malzemelerde
yüksek oranlarda uçucu kül ikamesi donma ve çözülme direncini artırmadığından, çimento ile
ikame edilen daha yüksek UK miktarları nedeniyle UPV değerlerinde bir azalma gözlenmiştir [2427].
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Şekil 8. UK ikame oranına bağlı olarak UPV değerlerindeki değişim

4. SONUÇ
Mevcut deneysel araştırmada hem nano boyutlu kalsit hem de yüksek hacimli uçucu kül (% 50'ye
kadar) ile standart olarak üretilen çimento harçlarının donma ve çözülme direnci itibariyle
dayanıklılık özellikleri incelenmiştir. Daha önce verilen bulgular ve tartışmalara dayanarak,
aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir:
❖ Nano boyutlu kalsit kullanılarak daha yoğun bir mikro yapı elde edildiği için donma ve
çözülme direncinde artış gözlenmiştir..
❖ Genel olarak, donma ve çözme döngülerindeki artış numune ağırlığında kütle kaybına neden
olmasına rağmen mevcut çalışmada döngü artışıyla birlikte kısmi bir ağırlık artışı
gözlemlenmiştir.
❖ Uçucu kül ikame oranındaki artış, aynı zamanda daha düşük donma ve çözülme direnciyle
sonuçlanmıştır..
❖ Genel olarak, FA/PC = 0.25 karışımlarının sonuçları diğer karışımlardan daha iyiydi.
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Özet
Bu çalışma kapsamında, mevcut yapı stoğunu güçlendirme çalışmalarında kullanılan sertleşmiş betona
yapılan kimyasal ankrajlar ile taze betona uygulanan ankrajların eksenel çekme dayanımları araştırılmıştır.
Bu amaç doğrultusunda yapılan deneylerde, ankraj donatı cinsi, betona ait özellikler, ankraj gömülme
derinliği, kimyasal yapıştırıcı cinsi gibi faktörler sabit tutulmuştur. Ankraj dayanımına etkisini bulmak
istediğimiz ankrajın çapı, ankrajın galvanizle kaplı olması veya olmaması, ankrajın taze betona gömülmesi
veya sertleşmiş betona kimyasal yapıştırıcı ile ekilmesi durumları incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler
sonucunda, ankraj çapının artmasının ankraj dayanımını artırdığı ve kimyasal yapıştırıcı kullanılarak
sonradan ekilen ankrajların taze betona yerleştirilen ankrajlara göre dayanımlarının önemli bir ölçüde
azaldığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kimyasal ankraj, çekip çıkarma deneyi, ankraj, ankraj çekme dayanımı

Experimental Investigation of Pull Out Behaviors of Anchors Bar
Abstract
In this study, the axial tensile strength of the chemical anchors applied to the hardened concrete used to
strengthen the existing building stock and the anchors applied to the newly poured concrete has been
investigated. Factors such as the type of anchor reinforcement, concrete properties, anchor embedment
depth, chemical adhesive type were kept constant in the experiments conducted for this purpose. To find
the effect on anchor strength; the diameter of the anchor, the galvanization of the anchor or the absence
of anchoring, embedding of the anchor in the new poured concrete or applied to the hardened concrete
with chemical adhesive have been examined. As a result of the evaluations, it has been determined that
the increase in the anchor diameter has increased the anchor strength and the strength of the anchors
which are planted later by chemical adhesive have decreased significantly compared to the anchors placed
in the newly poured concrete.

Keywords: Chemical anchor, pullout experiment, anchor, the tensile strength of the anchor

1. GİRİŞ
Ülkemizdeki mevcut yapılar incelendiğinde önceki yıllarda yapılmış olan betonarme yapıların
deprem kuvvetlerine karşı dayanımlarının yetersiz olduğu görülmektedir. Bu yapıların deprem
kuvvetlerine karşı dayanımlarını artırmak için güçlendirme uygulamaları önemli bir konu haline
gelmiştir. Güçlendirme uygulamalarında ankrajların farklı uygulama alanları vardır. Mevcut
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yapıların onarım ve güçlendirme uygulamalarında yapıya yeni betonarme ve çelik eleman
eklenmesi işlemlerinde kimyasal ankrajlar sıklıkla kullanılmaktadır. Kimyasal ankrajların tercih
edilmesinde düşük maliyetli olması, yüksek yapışma dayanımı ve hızlı uygulanan bir yöntem
olması etkilidir. Güçlendirme çalışmalarında uygulanan ankrajların farklı yükleme tipleri altında
karşılaşacağı çekme, kesme ve çekme-kesme yüklemelerinde göstereceği davranış tasarımcı
açısından önem arz etmektedir.
Çalışmanın amacı, mevcut yapı stoğunun güçlendirme çalışmalarında uygulanan kimyasal
ankrajlar yoluyla sertleşmiş betona gömülen nervürlü çelik ankraj donatısı ile mevcut yapılarda
uygulanan taze betona gömülen nervürlü çelik donatısının betonda eksenel çekme etkisi altında
göstereceği davranışın belirlenmesidir. Ayrıca donatının korozyona karşı korunmasını sağlamak
amacıyla sıcak daldırma yöntemiyle galvanizle kaplanmasının aderensa etkisi incelenmiştir.
Çalışma kapsamında güçlendirme çalışmalarında en sık kullanılan kimyasal ankraj ile taze betona
gömülen çeliğin eksenel çekme etkisi altındaki davranışı incelenmiştir. Bu kapsamda yapılacak
deneylerde kullanılacak olan 15x15x15 cm küp betonların basınç dayanımları yaklaşık 32
MPa’dır. Ankraj donatısı uygulamalarında kullanılmak üzere S420a 12 ve 14 mm (Φ12 ve Φ14)
nervürlü beton çeliği galvanizle kaplı ve galvanizsiz olarak 40 cm’lik parçalar halinde
hazırlanmıştır. Deney kapsamında 24 adet küp beton dökülmüştür. Bu küp betonlardan, 12 adet
taze betona ve 12 adet sertleşmiş betona toplamda 24 adet ankraj ekimi yapılmıştır. Ankraj
filizlerinin ekiminden önce ankraj delikleri toz ve nemden arındırılmıştır. Kimyasal ankrajlarda
yapıştırıcı olarak MasterFlow® 920AN epoksi kullanılmıştır. Hazırlanan bu numunelerin çekip
çıkarma (pullout) deneyleri Harran Üniversitesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuarında
yapılmış olup; deneyler sonucunda ankrajların yük-yerdeğiştirme davranışları ve eksenel yük
taşıma kapasiteleri incelenmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Harran Üniversitesi Yapı ve Deprem Mühendisliği laboratuarında yapılan deneyler kapsamında
ankrajların taze betona gömülen 12 ve 14 mm nervürlü beton çeliğinin galvanizsiz ve galvanizle
kaplı olması, sertleşmiş betona kimyasal ankrajlar yoluyla 12 ve 14 mm beton çeliğinin galvanizsiz
ve galvanizle kaplı olarak ekilip ankraj çekme dayanımlarını karşılaştırmak amacıyla çekip
çıkarma (pullout) deneyleri yapılmıştır. Ankraj numuneleri için yük-yerdeğiştirme eğrisi ile yük
kapasitesi tayin edilmiştir. Çalışmada iki farklı detayın ankraj kapasitesi ve davranışı üzerindeki
etkilerini incelemek üzere yaklaşık 24 adet çekip çıkarma (pullout) deneyi yapılmıştır.
Çalışma içeriğinde iki temel parametre,
• Taze betona gömülen farklı çaptaki nervürlü beton çeliğinin galvanizsiz ve galvanizle kaplanmış
olarak ankraj üzerindeki etkisi
• Sertleşmiş betona kimyasal ankraj yoluyla gömülen farklı çaptaki nervürlü beton çeliğinin
galvanizsiz ve galvanizle kaplanmış olarak ankraj üzerindeki etkisinin incelemesi üzerinde
yoğunlaşmıştır.
Çalışma kapsamında taze betona ve kimyasal ankraj yoluyla sertleşmiş betona uygulanan ankraj
donatılarında gömme derinliği sabit tutulmuştur. Ankraj derinliği olarak 15 cm alınmıştır. Ankraj
çubuğunun taze betonla ve kimyasal ankrajla temas ettiği yüzeyin uzunluğu 13,2 cm’dir. Ankraj
derinliğinin ankraj performansında önemli bir etkisi vardır.
Beton ile ankraj donatısı arasındaki yapışma yüzeyinin pürüzlülüğü ve yüzeyinin temiz olması
yapışmayı etkileyen önemli bir etkendir. Ankraj deliğinin iyice temizlenmiş, tozlu, ıslak ve nemli
olması parametreleri ankraj dayanımına temas yüzeyinin etkisinde önemli bir yere sahiptir. Bu
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yüzden ankraj uygulamaları esnasında bu parametrelere dikkat edilmemesi durumunda ankraj
performansında ciddi değişiklikler gözlemlenebilmektedir.
Deney süresince yükleme hızı 1 mm/s sabit tutulmuştur. Eksenel çekme kuvveti etkisi altında
ankrajların yaptıkları yer değiştirmeler, bir ucu donatıya bağlanmış aparata, diğer ucu betona
yapıştırılmış metale bağlanmış yerdeğiştirme ölçer aracılığıyla ölçülmüştür. Deney anında çekme
etkisi altında ankrajın bağlı bulunduğu derinlik boyunca meydana gelen sıyrılma olayı sonucunda
ankraj çubuğunun alt kısmına bağlanan aparat yukarı doğru hareket ederken yerdeğiştirme
ölçerin milini yukarı doğru hareket ettirir, böylece ölçüm gerçekleştirilir. Deneyde yük ölçer ve
yerdeğiştirme ölçer ile alınan değerler bilgisayar tarafından kaydedilmiş ve toplanan bütün
veriler excell ortamına aktarılarak işlenmiştir. Ankraj donatısı deney düzeneğine yerleştirildikten
sonra eksenel yük sabit bir hızla uygulanmıştır. Numunelerden alınan yerdeğiştirme ve yük
değerleri numuneler kapasitelerine ulaştığında hemen kesilmemiş ankraj taşıma kapasitesinin
büyük kısmını kaybedinceye kadar veri alınmaya devam edilmiştir. Böylece tüm numunelerden
eksenel yük kapasitelerine ulaşıldığı ana kadar yük-yerdeğiştirme eğrileri alınmıştır. Çekip
çıkarma (Pull out) deney fotoğrafları Şekil 1.’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Deney Fotoğrafları

Eksenel ankraj çekme deneylerinde numunelerden elde edilen sonuçlar; gömülme derinlikleri
eşit olan tüm numunelerin donatı çaplarını, çekme yükü kapasitelerini, galvanizle kaplanmış olup
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olmadıkları ile kimyasal yapıştıcı (epoksi) ile yapıştırılıp yapıştırılmadıklarını açıklayan bir tablo ile
birlikte sunulmuştur.
Donatı çapından yararlanarak hesaplanan donatı çevresinin, gömme derinliğiyle çarpılmasıyla
temas yüzeyi alanları bulunmuştur. Deney sonucunda her bir numune için ankraj kapasite yükleri
belirlenmiştir. Ankraj kapasite yüklerinin, ankraj temas yüzeyi alanına bölünmesiyle ankraj
dayanımları hesaplanmıştır. Ankraj kapasite yükleri ve ankraj dayanımları Tablo 1.’de
sunulmuştur.
Tablo 1. Deney Numunelerinden Elde Edilen Ankraj Dayanımları

Numune
Adı

1.
Num.
Yük
(kN)

2.
Num.
Yük
(kN)

3.
Num.
Yük
(kN)

Ort.
Yük
(kN)

Ankraj
Day.
(MPa)

Ankraj
Day.
(MPa)

Ankraj
Day.
(MPa)

Ortalama
Ankraj
Dayanımı
(MPa)

Φ12
Φ12.G
Φ14
Φ14.G
Φ12.E
Φ12.G.E
Φ14.E
Φ14.G.E

46.64
49.68
45.69
43.40
25.96
30.30
39.43
48.35

39.21
47.76
54.88
57.85
25.40
29.74
33.47
45.79

39.81
48.96
54.62
41.82
34.12
26.70
46.47
44.48

41.87
48.80
51.73
47.69
28.50
28.91
39.79
46.21

9.40
10.00
7.90
7.50
5.20
6.10
6.80
8.30

7.90
9.60
9.50
10.00
5.10
6.00
5.80
7.90

8.00
9.80
9.40
7.20
6.90
5.40
8.00
7.70

8.40
9.80
8.90
8.20
5.70
5.80
6.90
8.00

Ankrajların galvanizle kaplanması kontrolümüz dışında bir firma tarafından yapılmıştır. Galvaniz
kaplamanın yeterli kalınlıkta yapılıp, yapılmadığı konusunda tereddütlerimiz oluşmuştur. Bu
nedenle başka bir çalışmada daha çok numune üzerinde galvaniz kaplamanın kalınlığının sabit
tutulduğu bir çalışmanın yapılması planlanmaktadır.
Ortalama Ankraj Dayanımı (MPa)

10

9,8
8

8,9

8,4

8,2

8

6,9

6

5,8

5,7
4
2
0

Donatı Çapı (mm)
12

12E

12G

12GE

14

14E

14G

14GE

Şekil 2. Ortalama ankraj dayanımları
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Taze betona farklı çaplarda, galvanizli-galvanizsiz gömülen ankrajlarla, sertleşmiş betona epoksi
ile galvanizli-galvanizsiz ekilen ankrajların dayanımlarındaki değişim Şekil 2.’de gösterilmiştir. Bu
grafiğin incelenmesinden epoksi ile sertleşmiş betona ekilen ankrajların dayanımı, taze betona
gömülen ankrajlara göre yaklaşık olarak %35 azaldığı anlaşılmıştır.
Bu araştırma çalışmasında taze betona gömülen ankarajlar ve sertleşmiş betona ekilen kimyasal
ankrajların çekme dayanımları belirlenmiş ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Bilindiği üzere ankraj
dayanımını; ankraj çubuğunun çapı, kenar mesafesi, ankraj çekme derinliği, kullanılan kimyasal
yapıştırıcı türü, ankrajların ekileceği deliğin temizlik ve nem durumu gibi birçok parametre
etkilemektedir.
Deneyde 15x15x15 cm boyutlarındaki küp numunelerin ortasına çelik ankrajlar yerleştirilmiştir.
Bu numuneler çelikten yapılmış kalıp içerisine konularak ankrajlara çekme kuvveti uygulanmıştır.
Deney düzeneğinin fiziksel özelliklerinden dolayı numunelerde beton koni göçmesi
engellenmektedir. Numunelerde ankraj çubuğu sıyrılarak göçme oluşmaktadır. Bu nedenle bu
deney düzeneğinde ankaraj dayanımını etkileyen ankraj kenar mesafesi ve ankajlar arası mesafe
durumu devre dışı bırakılmıştır. Ankraj çubuğunun çapı, ankraj çekme derinliği, kullanılan
kimyasal yapıştırıcı türü, ankrajların ekileceği deliğin temizlik ve nem durumu gibi diğer
parametrelerde deney numuneleri için sabit tutularak etkileri ihmal edilecek düzeye getirilmiştir.
Numune boyutunun artırılarak bu deneylerin yapılması durumunda, yukarıda anlatılan deney
düzeneğinin fiziksel yapısından dolayı, ankraj dayanımını sadece artan numune boyutu ile artan
malzeme kusurları (hava boşlukları, iri agrega fazı ile çimento hamuru arasındaki mikro
süreksizlikler, hidratasyon olayından ve su kaybından ileri gelen büzülme çatlakları vb.) nedeniyle
ankraj dayanımının azalacağı öngörülmektedir.

3. SONUÇ
Ankraj dayanımına ankraj gövde çapı, ankraj deliği çapı, ankrajın gömülme derinliği, ankraj
deliğinin temizliği, kimyasal yapıştırıcı kalitesi ve beton dayanımı gibi birçok faktör etki
etmektedir. Yapılan deneyler neticesinde elde edilen bulgular üç ana başlık altında
değerlendirilmiştir.
• Ankraj çapının artması, ankraj dayanımını yaklaşık olarak %14 civarında arttırmaktadır.
• Kimyasal yapıştırıcı (epoksi) kullanılarak sonradan ekilen ankrajların dayanımı, taze betona
yerleştirilen ankraj dayanımına göre yaklaşık olarak % 35 daha küçüktür. Sonradan epoksi ile
ankraj ekmek, ankraj dayanımını düşürmektedir.
• Ankrajların korozyona karşı galvanizle kaplanması, ankraj dayanımını arttırdığı görülmüştür. Bu
sonucun daha iyi anlaşılabilmesi için daha çok sayıda numune üzerinde deney yapılmasının
gerektiği düşünülmektedir.
Sıcak daldırma yöntemiyle galvanizle kaplanılan ankrajların üzerlerine ne kadar bir kalınlıkta
galvanizle kaplandığı saptanamamıştır. Bu faktörün sabit tutulamaması galvanizle kaplamanın
ankraj dayanımını nasıl etkilediği konusundaki sonucu netleştirememiştir. Bu yüzden galvanizle
kaplama kalınlığının sabit tutulduğu ve numune sayısının artırıldığı bir çalışmanın yapılması
faydalı olacaktır.
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ÖZET
Bu çalışmada kil zeminin yüksek fırın cürufu ve buna ilave olarak zeolit katılarak stabilizasyonu araştırılmıştır.
Bu amaçla bentonit kiline katkı olarak yüksek fırın curufu, yüksek fırın cürufu+zeolit katılmıştır. Çalışmada
bentonit kiline % 0, 5, 10, 15 oranlarında katkılar katılarak, katkılı numuneler hazırlanmıştır. Homojen olarak
karıştırılan katkılı numuneler üzerinde hidrometre, özgül yoğunluk, likit limit, plastik limit, kompaksiyon ve
serbest basınç deneyleri yapılmıştır. Deneysel çalışmalar sonunda, CH sınıfı yüksek plastisiteli killi zeminlerde
atık malzeme olan yüksek fırın cürufu ve zeolitin stabilizasyon malzemesi olarak değerlendirilebileceği ve bu
sayede ekonomiye ve çevre kirliliğine katkı sağlanabileceği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Stabilizasyon, Bentonit, Yüksek Fırın Cürufu, Zeolit

EXAMINATION OF STABILIZATION OF CLAY SOIL WITH ZEOLİT
Abstract
In this study stability of clay soil with blast furnace slag was examined. For this purpose blast furnace slag
and furnace slag+lime mixture added to bentonite clay. In this study furnace slag added to bentonite clay at
%5,%10,%15 rates. In addition to the above samples %10 limes added to some slag+bentonite samples too.
Homogeneously mixed samples were subjected to hydrometer, specific density, liquid limit, plastic limit,
compaction and none confined pressure tests. As a result of experiments it is considered that blast furnace
slag can be put to good use on high plasticity CH class clay soils. Soil stability can be improved by adding
blast furnace slag and this action can contribute to economy and environmental protection.
Keywords: Stabilization, bentonite, blast furnace slag, zeolit

1.GİRİŞ
Zemin stabilizasyonu genel olarak zemini daha stabil hale getirmek için, zeminin olumsuz
özelliklerini düzeltmek amacıyla yapılan işlemlerdir. Zeminin olumsuz özelliklerini gidermek
amacıyla kireç, uçucu kül, çimento vb. katkı malzemeleri katarak yapılan iyileştirme kimyasal
stabilizasyondur [1]. Yüksek fırın cürufu çelik üretiminden sonra çıkan bir atık malzemedir. Her
üretilen 1 ton çelikten 300 kg cüruf oluşmaktadır. Yüksek fırın cürufunun aslında atık malzeme
olarak adlandırılmasının ana sebeplerinden biri zemin güçlendirici olarak kullanılmasıdır. Yüksek
fırın cürufu yapı olarak çimentoyla benzer özellik taşımaktadır, puzolanik bir malzemedir. Bu
sebepten dolayı yüksek fırın cürufu iyileştirme katığı olarak kullanılabilir [2, 3]. Isıtıldığında
yapılarında bulunan suyu çıkartırken köpürmesinden dolayı “kaynayan taş” olarak isimlendirilen
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zeolitler, alkali ve toprak alkali metallerin bünyesinde su içeren alüminosilikatları olarak
tanımlanmaktadır.
Zeolitler, düşük ağırlıklı, yüksek gözenekli, homojen sıkı ve sağlam
yapıdadırlar. Sahip olduğu, puzolanik reaktivite, iyon değişikliği yapabilme, absorbsiyon özellikleri
nedeniyle inşaat sektörü de dâhil olmak üzere pek çok endüstriyel alanda tercih edilmektedir [4].
Stabilizasyonla, bentonit kilinin şişme özelliğinin azaltılması ve mukavemetinin arttırılması
amaçlanmaktadır.

2. METARYAL VE METOD
Bu çalışmanın amacı zemin stabilizasyonunda yüksek fırın cürufu ve zeolitin kullanım olanaklarının
araştırılmasıdır. Çalışmada kullanılan yüksek fırın cürufu Ereğli Demir Çelik (Erdemir) fabrikasından
elde edilmiş ve öğütülerek boyutu 150 mikronun altına indirilmiştir. Tablo 1’de yüksek fırın
cürufunun analiz raporu verilmiştir.
Tablo 1. Erdemir Yüksek Fırın Cürufu Analiz Raporu
Özellik
(%)
Çözünmeyen Kalıntı (%)
0.38
SiO2 (%)
37.38
Fe2O3 (%)
0.93
Al2O3 (%)
16.00
CaO (%)
37.22
MgO (%)
5.98
SO3 (%)
2.12
Kızdırma Kaybı (%)
5.38
Bilinmeyen (%)
0.32
Rutubet (%)
8.00
Özgül Yoğunluk
2.85
Blaine (cm2/gr)
3480
Basınç Dayanımı (N/mm2) (7 Gün)
10.7
Çalışmada kullanılan zeolit, Balıkesir Eti Maden İşletmeleri Bigadiç’ten temin edilmiştir.
Çalışmalarda zeolit olarak tane boyutu 200 No’lu elek altında kalan malzemeler kullanılmıştır.
İnceltme işlemi Ege Zeolit tarafından yapılmıştır. Görünüşü fildişi renginde ve kokusuzdur. Tablo
2’de zeolitin analiz raporu verilmiştir.
Tablo 2. Zeolitin Analiz Raporu
Özellik
(%)
% SiO2
66.72
% Al2O3
11.26
% Fe2O3
1.04
% CaO
2.70
% MgO
0.78
% SO3
0
% K2O
3.99
% Na2O
0.32
% Kızdırma Kaybı
11.40
% Çözünmeyen Kalıntı
50.32
Total
98.21
Özgül Yoğunluk
2.30
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Çalışmada bentonit kiline % 0, 5, 10, 15 oranlarında yüksek fırın cürufu (YFC) ve bu oranlarda
zeolit (Z) de ilave edilerek katkılı numuneler hazırlanmıştır. Hazırlanan 7 farklı numune ve katkı
oranları Tablo 3’te verilmektedir. Hazırlanan katkı numuneler üzerinde özgül yoğunluk,
hidrometre, likit limit, plastik limit, kompaksiyon, günlük-7günlük-28günlük serbest basınç
dayanımı deneyleri yapılmıştır [5, 6, 7, 8]. Deney sonuçlarına göre numunelerin zemin sınıfı, özgül
yoğunlukları, plastisite indisi, maksimum kuru birim hacim ağırlığı, optimum su içeriği ve serbest
basınç dayanımları belirlenmiştir. Deneylerde kullanılan bentonit kilinin kimyasal ve geoteknik
özellikleri Tablo 4 ve 5 te verilmiştir.
Tablo 3. Kullanılan Katkı Oranları
Numune No
Katkılı Numuneler
1
%100 Kil
2
%100 Kil + %5YFC
3
%100 Kil + %10YFC
4
%100 Kil + %15YFC
5
%100 Kil + %5YFC + %5Z
6
%100 Kil + %10YFC + %10Z
7
%100 Kil + %15YFC + %15Z

Özellik
(%)

Al2O3
20

Tablo 4. Bentonit Kilinin Kimyasal Özellikleri
Fe2O3
CaO
MgO
Na2O
K2O
1.4
1.9
4.5
3.2
0.55

Tablo 5. Bentonit Kilinin Geoteknik Özellikleri
Geoteknik Özellikleri
Silt (%)
Kil (%)
Likit Limit (WL) (%)
Plastik Limit (Wp) (%)
Plastisite İndisi (Ip) (%)
Özgül Yoğunluk (Gs)
Zemin Sınıfı (TS 1500)
Optimum Su Muhtevası (wopt) (%)
3
Maksimum Kuru Birim Hacim Ağırlık (γkmaks) (kN/m )
Serbest Basınç Deneyi Kayma Dayanımı qu (Günlük) (kPa)
Serbest Basınç Deneyi Kayma Dayanımı qu (7 Gün Kürlü) (kPa)
Serbest Basınç Deneyi Kayma Dayanımı qu (28 Gün Kürlü) (kPa)

TiO2
0.12

SiO2
59.5

Deney Sonuçları
48.48
51.52
113.18
44.10
69.08
2.82
CH
49
10.90
61.10
527.91
594.50
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2.1. Hazırlanan Zemin Numuneleri Üzerinde Yapılan Deneyler ve Sonuçları
Hazırlanan katkılı numuneler üzerinde özgül yoğunluk (Gs), hidrometre, likit limit (WL), plastik limit
(Wp), kompaksiyon, günlük-7günlük-28günlük serbest basınç dayanımı deneyleri yapılmıştır.
Serbest basınç deneyi için karışımlar optimum su içeriği değerlerinde hazırlanmış ve normal
şartlarda kürde bekletilmiştir. Deney sonuçlarına göre numunelerin zemin sınıfı, özgül yoğunluğu,
plastisite indisi (Ip), maksimum kuru birim hacim ağırlığı (γkmaks), optimum su içeriği (wopt) ve
serbest basınç dayanımları (qu) belirlenmiş ve deney sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. Zemin
sınıfları TS 1500’e göre belirlenmiştir.
Numune
No

Zemin
Sınıfı

Gs

1
2
3
4
5
6
7

CH
CH
CH
CH
CH
CH
MH

2.82
2.85
2.91
2.87
2.84
2.83
2.86

WL
(%)

113.18
91.22
90.74
121.23
119.05
93.44
81.91

Tablo 6. Deney Sonuçları
Wp
PI
γk maks
3
(kN/m
(%)
(%)
)
44.10 69.08
10.90
37.50 53.72
11.79
46.20 44.54
13.40
53.19 68.04
13.14
51.50 67.55
12.35
41.20 52.24
11.56
39.30 42.61
12.09

2

wopt.
(%)

Günlük
61.09
172.01
176.53
173.58
171.82
139.75
164.07

49.0
41.7
30.6
38.0
49.4
46.4
45.4

qu (kN/m )
7
28
Günlük
Günlük
527.91
594.50
580.08
700.61
597.54
921.56
465.44
954.71
1113.49
1389.36
979.13
1444.67
1174.29
1605.41

3. DEĞERLENDİRME
Hazırlanan katkılı numunelerin Tablo 6 da verilen deney sonuçlarına göre aşağıda verilen grafikler
çizilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
Hidrometre deney sonuçları: Hidrometre analiz sonuçlarına göre killi zeminin (bentonit kilinin) ve
karışımların zemin sınıfı CH olarak belirlenmiştir. Sadece %100Kil+%15YFC+%15Z katkılı zeminin
sınıfı MH olarak belirlenmiştir. Silt oranının artması tanelerin boyutunun büyüdüğünü gösterir.
Dolayısıyla bu boyut büyümesinin karışımların mukavemetinin artmasına da neden olacağı
düşünülmektedir.
Özgül yoğunluk deney sonuçları: Özgül yoğunluklarda biraz artış olmakla birlikte fazla bir artış
gözlenmemiştir. En yüksek değer %100Kil+%10YFC karışımında bulunmuştur (Şekil 1).

2,91
2,89
2,87
2,85
2,83
2,81
Öz. Yoğ.

1

2

3

4

5

6

7

2,82

2,85

2,91

2,87

2,84

2,83

2,86
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Şekil 1. Katkılı Numunelerin Özgül Yoğunluk Grafiği

Kıvam limitleri deney sonuçları: %100Kil’e göre YFC ve YFC+Z katkıları plastisite indislerini
düşürmüştür. En düşük plastisite indisi %100Kil+%15YFC+%15Z karışımında görülmüştür. Zeolit
katkısı plastisite indislerini düşürmüştür (Şekil 2).
80
60

% Ip 40
20
0

1

2

3

4

Ip 69,1 53,7 44,5

5

68

6

7

67,6 52,2 42,6

Katkılı numuneler

Şekil 2. Katkılı Numunelerin Plastisite İndisi Grafiği
Kompaksiyon özellikleri: %100Kile göre YFC ve YFC+Z katkıları kuru birim hacim ağırlıkları
arttırmış (Şekil 3) ve optimim su içeriklerini düşürmüştür (Şekil 4). YFC katkılı numunelere göre
YFC+Z katkılı numuneleri su içeriği artmıştır.
15
10
K.B.H.A.
5
0

1

2

3

4

5

6

7

K.B.H.A. 10,9 11,8 13,4 13,1 12,4 11,6 12,1
Katkılı numuneler

Şekil 3. Katkılı Numunelerin K.B.H.A. Grafiği
60
40
wopt. %
20
0
wopt. %

1
49

2

3

41,7 30,6

4
38

5

6

7

49,4 46,4 45,4

Katkılı numuneler

Şekil 4. Katkılı Numunelerin Optimum Su İçeriği Grafiği
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Katkılı numunelerin serbest basınç dayanımları: %100Kil’e göre YFC ve YFC+Z katkılı
numunelerde günlük, 7 ve 28 günlük numunelerin genel olarak serbest basınç dayanımları
arttırmıştır. En yüksek dayanımlar 28 günlük kürde bekleyen numunelerde görülmüştür. En
yüksek dayanım 28 günlük kürde bekleyen %100Kil+%15YFC+%15Z karışımında görülmüştür (Şekil
5).

1600

qu kN/m2

1200

800

400

0

1

2

3

4

5

6

7

Günlük

61,09

172,01

176,53

173,58

171,82

139,75

164,07

7 Günlük

527,91

580,08

597,54

465,44

1113,49

979,13

1174,29

28 Günlük

594,5

700,61

921,56

954,71

1389,36

1444,67

1605,41

Katkılı numuneler

Şekil 5. Katkılı Numunelerin Serbest Basınç Dayanımı Grafiği

4. SONUÇLAR
-Hidrometre analiz sonuçlarına göre killi zeminin (bentonit kilinin) ve karışımların zemin sınıfı
CH olarak belirlenmiştir. Sadece %100Kil+%15YFC+%15Z katkılı zeminin sınıfı MH olarak
belirlenmiştir. Silt oranının artması tanelerin boyutunun büyüdüğünü gösterir. Dolayısıyla bu
boyut büyümesinin karışımların mukavemetinin artmasına da neden olacağı düşünülmektedir.
-Zemine, katkı maddeleri katıldığında %100Kil’e göre plastisite indislerinin azaldığı
görülmüştür. Plastisite indisinin azalması işlenebilirliği (zemin serme gibi) arttırır, bu da
istenilen bir özelliktir. Zeminin plastisitesinin artması, sıkışma ve şişme potansiyelinin
artmasına, kazı ve dolgu işlerinde zorlukların ortaya çıkmasına yol açmaktadır.
-Karışımların %100Kil’e göre özgül yoğunlukları artış göstermiştir. YFC’nin özgül yoğunlu
yüksek olduğu için özgül yoğunlukların %100Kil’e göre artması olası bir durumdur.
-Genel olarak kil zemine YFC ve YFC+Z katkısı maksimum kuru birim hacim ağırlıkları arttırmış
(γkmaks) optimum su içeriklerini (wopt.) azaltmıştır. %100Kil+%10YFC katkısında en yüksek maks.
kuru birim hacim ağırlık ve en düşük su içeriği, Kuru birim hacim ağırlığındaki artış zeminin
taşıma gücünün artmasına, geçirimliliğin, boşluk oranı ve porozitenin azalmasına ve
oturmaların engellenmesine neden olur.
-Karışımların günlük, 7 ve 28 günlük serbest basınç dayanımları %100Kil numunesine göre daha
yüksek değerler almıştır. En yüksek dayanımlar 28 günlük kürde bekleyen numunelerde
görülmüştür. En yüksek dayanım 28 günlük kürde bekleyen %100Kil+%15YFC+%15Z
karışımında görülmüştür. Yüksek fırın cürufu ve zeolit puzolanik malzeme olduğu için
dayanımını daha geç alır. Bu sebepten en yüksek mukavemet değerlerinin 28 günlük kürde
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bekleyen numunelerde görülmesi beklenen bir durumdur. Zeolit katkısı mukavemetlerde artış
göstermiştir. Zeolit katkılı karışımların stabilize edilecek zeminlerde temel tabakası olarak
kullanımı düşünülebilir. Stabilize için en iyi sonuçlar %100 Kil+%15YFC+%15Z karışımında
görülmüştür.
Bu çalışmada sonuç olarak yüksek fırın cürufunun ve zeolitin yüksek plastisiteli zeminlerin
stabilizasyonunda kullanılabileceği, böylece ekonomiye katkı sağlanabileceği ve çevre kirliliğini
azaltacağı düşünülmektedir.
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Abstract

Construction projects are exposed to the various risk factors through their life-cycle due to their
unique and complex nature. Risk factors in the construction projects can be either country or project
related, which may significantly affect the predetermined construction project objectives regarding time,
budget, or scope. Therefore, it is inevitable to develop risk mitigation strategies to manage risk factors in
advance. There are various risk management methods to manage construction risks, yet this study
encompasses lean construction and Building Information Modelling (BIM) concepts with construction risk
management. In this sense, the construction project's specific ten specific risk factors that affect the
achievement of the project objectives are identified through the literature. Then, lean construction and
BIM concepts are introduced in brief. Finally, construction risk management and lean construction
concepts are integrated by the construction experts' interviews to explore how lean construction and BIM
will eliminate uncertainties in construction projects. The current study's primary purpose is to
demonstrate the most effective lean construction and BIM concepts to mitigate construction project risks.
According to the results obtained from the expert interviews, lean construction and BIM principles
including “go and see”, integrated project delivery and transparency are the most effective principles for
the mitigation of the construction project risks.
Keywords: Building information modelling, Construction projects, Lean Construction, Risk management.

1. INTRODUCTION

In the recent century, the construction sector has become one of the major drivers for the
emerging economies. The number of construction projects has increased to address problems
like rapid urbanization and population growth. On the other hand, the management of
construction projects has become challenging due to various reasons. According to Okoye et al.
[16], the dynamic nature of clients, the complexity of construction projects, the continuous
demand for improved and efficient project delivery make construction project management
challenging. Dahmas et al. [6] state challenges for construction projects as a lack of
communication, adversarial culture, and customer focus. The challenges above make
construction projects vulnerable to risks. Thus, implementing risk management processes has
become essential to specify and assess the project risks and suggest action plans to deal with
the project's threats [17]. However, the main focus of the conventional risk processes is to
determine and analyze the risks on the project objectives. Yet, they do not consider the root
causes of the risks that may result in cost overrun or project delay. Despite the conventional
project management approaches, lean construction seeks a way how to enhance construction
processes by the elimination of wastes and creation of value in the processes in order to achieve
the predetermined construction objectives [1]. According to Bollinger [5], integration of lean
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construction and risk management enables ease of monitoring risks and quick triggering of
contingencies. In this regard, this study aims to explore how to mitigate risks in construction
projects by implementing lean construction and BIM principles.

2. IDENTIFICATION OF RISK FACTORS IN CONSTRUCTION PROJECTS

There are various approaches to identify risk factors in construction projects. For instance,
Rezakhani [22] identifies and classifies the critical risk factors that significantly affect the
construction project objectives through a literature survey and opinions from the construction
experts. Mishra and Mishra [18] list critical risks crucial for the project performance of
international projects by reviewing several international projects from various countries. Karim
et al. [12] identify critical risk factors from the contractor's perspective, and they list 25 prevalent
risk factors based on the literature review study. Jarkas and Haupt [11] determine the major
construction risk factors for general contractors by taking into consideration of the previous
studies. Bahamid et al. [3] list 56 critical risk factors for construction projects in developing
countries through literature. The study of Enhassi et al. [8] demonstrates the major risk factors
that affect construction projects' performance in terms of the contractor's perspective, and they
identify 44 risk factors based on a critical literature review.
In this study, construction projects' ten specific risk factors are identified through the previous
studies' literature review, and identified risk factors are listed with their reference studies in
Table 1.
Table 1. Identified Risk Factors in Construction Projects

ID

Risk Factor

Reference Study

1
2
3
4
5

Ill-defined scope of the work
Poor communication between parties
Inexperienced or noncompetitive contractor
Improper project planning and budgeting
Design risks due to incomplete, defective or
complex design, and variations

[3,12]
[3,8,18]
[8]
[3,8,12,22]
[3,8,11,12,22]

6

Defective, low quality, low productivity
workmanship during Construction

[3,12]

7
8
9
10

Improper working conditions
Lack of health and safety procedures
Environmental hazards due to Construction
Unforeseen conditions due to force majeure

[8]
[18]
[3,22]
[3]

3. IDENTIFICATION OF LEAN CONSTRUCTION AND BIM PRINCIPLES

Mossman [19] states waste elimination and value creation as the main purposes of lean
management. He defines waste in terms of value, which is anything that creates no value for the
owner, client, or end-user. There are a lot of wastes in construction projects. The proportion of
waste generation in construction projects is around 60%, whereas the proportion of value
creation is around 7.5% [19]. In general, lean construction specifies seven wastes in construction
projects as transportation, inventory, motion, waiting, overprocessing, overproduction, and

İnşaat Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Civil Engineering Full Paper Proceedings

A.260

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

defects [13]. Therefore, it is important to eliminate wastes in construction projects to create
value. In this sense, lean construction and BIM principles have similar approaches, and those
principles are mentioned by various authors as follows.
Dulaimi and Tanamas [7] highlight five lean construction principles: value, value stream, flow,
pull system, perfection for creation of flow among activities while eliminating non-value steps.
The continuous improvement principle in lean construction refers to an incremental, ongoing
effort to enhance products, processes, and services [15]. Salem et al. [24] mention the main
focus of continuous improvement as solving problems by acquiring creative thinking with
individual and joint contributions. According to Hiwale et al. [10], 5S philosophy, which is Seiri
(sort), Seiton (set in order), Seiso (shine), Seiketsu (standardize), Shitsuke (sustain) in lean
construction has considerable impacts on the achievement of an efficient, perfect, highly
successful and excellent working environment. Tommelein [26] underlines the importance of
mistake-proofing (poke-yoke) for the improvement of the performance during the construction
phase by the elimination of the waste with the implementation of flexible design strategies to
reduce the effort, defects, reworks, and variations. Kanban is another lean principle that
provides a visual control system by focusing on the elimination of overproduction, increasing
flexibility by addressing customer's needs, and reducing costs by eliminating wastes [2]. Ballard
and Howell [4] state just in time (JIT) as a new construction project management strategy to
manage uncertainties and eliminate the cause of flow variation in the construction line.
Potential benefits of implementation of JIT are stated as enhancing the competitive advantage
of the firms, improving quality of construction materials and components, cost reduction in
terms of minimizing the levels of inventory, completing work ahead of schedule, and improving
the tidiness of construction sites [21]. Franz et al. [9] indicate integrated project delivery (IPD)
as a state-of-the-art project delivery approach that addresses the construction industry's
fragmented nature. IPD enables the integration of people, systems, and practices into the
process that collaboratively combines all participants' capabilities to increase the likelihood of
project success, increase value, reduce waste and maximize efficiency through all phases of the
projects [25]. According to Zimina et al. [27], target value design (TVD) is an attempt to introduce
the target costing practice into the construction industry, aiming to create value for the
customer, not only the cost aspect also the design schedule and constructability aspects. Pellicer
et al. [20] state that the last planner system (LPS) reduces variability in the construction site. LPS
is a planning and control technique based on the coordination of the last planners through a
regular meeting, commitment of these last planners, and public visibility of the results.
Implementation of LPS is essential for developing long-term plans, medium-term plans, and
short-term plans. A3 thinking is another lean approach to identify and reduce waste in the
production line. The potential benefits of this approach are stated as identification of root
causes, creation of a dashboard of useful information to reference throughout the project,
sharing information and knowledge among team members, reaching consensus among team
members, and promotion of deliberative, thoughtful decision making [14].
Last but not least, Sacks et al. [23] clearly describe the interaction of lean and BIM in the
construction industry by an interaction matrix of lean principles with BIM functionality. The
utilization of BIM contributes to lean principles in terms of various aspects. BIM enables
visualization of form, rapid generation of multiple design alternatives, predictive analysis of
building performance, maintenance of information, automated generated drawings and
documents, collaboration in design and construction, rapid generation and evaluation of
construction plan alternative, online communication, direct transfer of information.
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Lean construction and BIM principles are mentioned based on the literature review done from
the previous studies. Identified lean construction and BIM principles are listed with their
reference studies in Table 2.
Table 2. Identified Lean Construction and BIM Principles

ID

Lean Construction and BIM Principles

Reference Study

1
2
3

Elimination of waste
Creation of value
5S Principles (Sort, set in order, shine,
standardize, sustain)

[13,19]
[7,19]
[10]

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Mistake proofing
Continuous improvement
Value stream mapping
Go and see
Just in time
Kanban
Integrated project delivery
Target value design
Last planner system
A3 thinking
Visualization
Automation
Share of information
Transparency

[26]
[15,23,24]
[7]
[23]
[4,21]
[2]
[9,25]
[27]
[20]
[14]
[23]
[23]
[23]
[23]

4. INTERACTION MODEL

An interaction model has been constructed based on the identified risk factors and lean
construction principles. In the interaction model, risk factors are located on the left, and lean
construction and BIM principles are placed on the right. After that, interviews have been carried
out with eight construction experts. In each interview, lean construction and risk management
concepts were briefly mentioned to the experts. Then, it was discussed the potential risk
mitigation impacts of each lean construction and BIM principle on the identified construction
project risks. The statements from each expert have been gathered and the relationships
between lean construction principles and risk factors have been constructed for every single
interview. Thereafter, the number of the interactions among risk factors and lean principles are
determined, and the mean values of the interactions have been calculated based on the results
obtained from eight interviews. The finalized relationships are demonstrated in the interaction
model and it is presented in Figure 1.
It can be observed from the interaction model that the top three risks with the highest number
of interactions with the lean construction and BIM principles are stated as defective, low quality,
low productivity workmanship during construction; poor communication between parties; and
improper project planning and budgeting. Implementation of lean construction and BIM
principles are promising to reduce the probability of occurrences for the aforementioned risk
factors. If the interaction model is taken into account, elimination of waste, creation value, "go
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and see," just in time, Kanban, integrated project delivery, target value design, A3 thinking,
visualization, and share of information are the common lean techniques that have potential risk
mitigation impacts on the top three risks which have the highest number of interactions. In
addition, utilization of BIM can be another solution, especially for the communication problems
in the design stage, because it enables to ease the share of information among different
disciplines, express the design and construction of the project in a more visualized way for the
stakeholders, and detect the design mistakes in an earlier stage of the construction project by
its transparency aspect.

Figure 1. Interaction model
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5. CONCLUSION

In this study, the risk mitigation potential of lean construction and BIM principles are
demonstrated based on the identified construction project-specific ten risk factors. In this sense,
an interaction model has been constituted, and interviews have been performed with the
construction experts to discuss the relationships among risk factors and lean construction and
BIM principles. It can be concluded from the interaction model that lean construction and BIM
principles are promising to eliminate risks in the construction projects in various aspects. In
contrast to the traditional project management approaches, implementation of lean
construction and BIM principles enable to save time and cost by its waste elimination
philosophy, and they allow to create value for the customers at the end of the construction. On
the other hand, implementation of lean construction and BIM principles have some challenges.
Those concepts are not common in the construction sector, so adapting lean construction into
the construction companies may take some time. Besides, implementation and integration of
lean construction principles require high initial investment cost, and there are some legal
barriers regarding the implementation processes as they are new concepts for the construction
industry.
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Özet
İnşaat sektöründe projelerin büyüklüklerinin artması ve karmaşık hale gelmesiyle ortaya çıkan
çeşitli gereksinimler inşaat mühendisliğinde proje yönetiminin önemini arttırmıştır. Pek çok
alanda olduğu gibi inşaat mühendisliği alanında da bu gereksinimleri gidermek için yapay zekâ
kullanımı fikri öne çıkmıştır. Yapay zekanın bir alt dalı olan doğal dil işleme (DDİ) de bu çalışmalar
için önemli uygulama alanlarından biri olmuştur. Metin verilerinin doğal dil işleme teknikleriyle
işlenmesiyle çok daha uzun sürede ve daha düşük verimle yapılabilecek işler, kısa sürede daha
az maliyetle ve daha verimli şekilde çözülebilmektedir. Bu çalışmada, inşaat mühendisliği
alanındaki doğal dil işleme uygulamalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, literatür
taraması ile yayınlanan akademik yayınlar incelenmiş ve objektif olarak sunulmuştur. Literatür
taraması ile tespit edilen akademik çalışmalar incelendiğinde; şantiyelerde iş sağlığı ve güvenliği
alanında yapılan çalışmalarda, şantiye iş kazası raporlarının doğal dil işleme ile incelenmesiyle iş
kazalarının tahmini ve sınıflandırılması ve buna bağlı olarak risk analizi ve yönetimi çalışmaları
bulunmaktadır. Sözleşme yönetimi alanındaki çalışmalarda, uluslararası inşaat sözleşmelerinde
sözleşme yönetimini desteklemek için sözleşmedeki zehirli maddeleri otomatik olarak tespit
edip risk çıkarımı yapan çalışmalar ile sözleşme gereksinimlerini çıkaran çalışmalar
bulunmaktadır. Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) tabanlı yapılan çalışmalarda, yapı tasarımlarının
yönetmeliklere ve sözleşme gerekliklerine uyumluluğunun otomatik kontrolü için yapılan
çalışmalar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra inşaat ile ilgili bilgi ve belge yönetimi, şantiyedeki
insan kaynakları, personel yönetimi ve mühendislere karar verme süreçlerinde destek veren
birçok çalışma bulunmaktadır. Yapılan akademik yayınların mevcut durumu, yönelimi ve gelişimi
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Son yıllarda bu alanda yapılan akademik yayınların sayısının
artmasıyla birlikte önümüzdeki yılarda yapılacak çalışmaların daha iyi seviyelere geleceği ve
inşaat sektöründe kontrol ve otomasyona önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Proje yönetimi, Doğal dil işleme (DDİ), Şantiye iş kazası analizi, Sözleşme
yönetimi, Yapı Bilgi Modellemesi (YBM)

Natural Language Processing Applications in Civil Engineering
Abstract
Various requirements arising from the increase in size and complexity of projects in the
construction sector have increased the importance of project management in civil engineering.
As with many fields, the idea of using artificial intelligence has emerged in the field of civil
engineering to meet the requirements. Natural language processing (NLP), which is a sub-field
of artificial intelligence, has also been one of the important application areas for these studies.
By processing text data with natural language processing techniques, works that can be done in
a much longer time and with lower efficiency can be solved in a short time with less cost and
more efficiently. This study, it is aimed to investigate natural language processing applications
in the field of civil engineering. For this purpose, academic publications published with the
literature review were examined and presented objectively. When the academic studies
determined by the literature review are examined; studies in the field of occupational health
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and safety at construction sites include the prediction and classification of construction site
accidents by examining the construction site accident reports with natural language processing
and accordingly safety risk analysis studies. In the field of contract management studies, there
are studies that automatically detect poisonous clauses in the contract to support the contract
management in international construction contracts and perform risk extraction and studies
that determine contract requirements. In the studies based on Building Information Modeling
(BIM), there are studies for automated compliance checking of building designs with the
regulations, building codes, contractual requirements. In addition to these, there are many
studies that increase efficiency in the fields of information and document management related
to construction, human resources at the construction site, staff management and support
engineers in decision-making processes. The current situation, trend and development of
academic publications were tried to be revealed. With the increase in the number of academic
publications in this field in recent years, it is thought that the studies to be carried out in the
coming years will improve and make a significant contribution to control and automation in the
construction sector.
Keywords: Project management, Natural language processing (NLP), Construction site accident
analysis, Contract management, Building Information Modeling (BIM)

1. GİRİŞ
Doğal dil işleme (DDİ), insanlar tarafından oluşturulan doğal dilin bilgisayarlar tarafından
anlaşılması, işlenmesi ve analizi ile ilgilenmektedir. Doğal dil işleme teknikleri ile makineler doğal
dil girdisi olan metin ve ses verilerini işleyerek bu verilerden anlamlı sonuçlar çıkarılmasını
sağlamaktadır. Gelişen teknoloji ile son zamanlarda birçok endüstride, endüstriyel iş
süreçlerinde çeşitli DDİ uygulamaları kullanılmaya başlanmıştır. Bu duruma paralel olarak inşaat
sektöründe de yapay zekanın alt dalı olan doğal dil işleme uygulamaları kullanılmaya
başlanmıştır. Küçük bir inşaat projesinde bile bilgisayar destekli çizimler, süreçlerin kontrolü,
envanter yönetimi, maliyet tahminleri, çizelgeler, sözleşmeler ve diğer belge şeklinde çok sayıda
doküman elektronik bilgi ve veri üretmektedir [1]. Hızla artan veri hacmine bağlı olarak bu
verileri anlamlandırma ve bunlardan yararlanma ihtiyacı da artmakta ve özellikle proje yönetimi
süreçlerinde ortaya verimsiz sonuçlar çıkmaktadır. Veriye dayalı yönetilen bir süreç izlenerek
inşaat projelerinde gereksinimlerin tanımlanması ve planlanan hedeflere ulaşılması için doğal dil
işleme kullanılmaktadır. Bu uygulamaların tasarım ve yapım sürecinin erken aşamalarında proje
yönetimi ile entegre edilmesi gerekmektedir [2]. İnşaat projelerinin yönetiminde verimliliğini
artırmak ve otomasyonunun kapsamlı potansiyelini ve ilgili olası sonuçları daha iyi anlamak için,
inşaatta otomasyon teknolojilerinin kullanımına ilişkin nesnel ve veriye dayalı bir inceleme
yapılmıştır [3]. Doğal dil işleme uygulamalarının kullanımı ile proje hedeflerinin tanımlanmasında
hataları, bilgi kaybını ve belirsizlikleri önleyerek; gereksinimleri tanımlamada zaman kaybını ve
maliyeti azaltmaktadır [4]. Bu çalışma kapsamında yapılan literatür taraması ile elde edilen
akademik yayınlar incelenerek araştırmaların hangi alanlarda yapıldığı ve inşaat sektöründe
kullanılması beklenen doğal dil işleme uygulamaları hakkında bilgiler sunulmaktadır.

2. YAKLAŞIMLAR
İnsan dili belirsiz ve değişken olduğu için doğal olarak tanımlanmaktadır. Makine dili ise bunun
tam aksine kesindir ve uluslararası kabul görmektedir. DDİ, doğal dilde var olan belirsizlik,
değişkenlik ve veri eksikliği ile doğrudan ilgilenmektedir. Bu ilgilenmenin sonucu olarak doğal dil
işlemede kullanılan yaklaşımlar esas olarak ikiye ayrılmaktadır:
• Kural Tabanlı / İstatistiksel Yaklaşım
• Makine Öğrenimi Tabanlı Yaklaşım: Yapay Sinir Ağları (YSA)
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Kural tabanlı yaklaşım, manuel olarak kodlanmış kuralları kullanmaktadır. Oluşturulan kuralların
geliştirilmesi insan katılımı nedeniyle daha sağlamdır ancak tüm kuralları manuel olarak
oluşturmak için çok çaba gerektirmektedir. İstatistiksel tabanlı yaklaşımlar DDİ için istatistiksel
çıkarım yapmayı amaçlamaktadır. Bir ifadeyi veya metni analiz ederken karşılaşılan alternatiflerle
ilişkilendirmektedir. Olasılıkları değerlendirip en olası olanı doğru kabul etmektedir. Makine
öğrenimi tabanlı yaklaşımlarda çoğunlukla makine öğrenimi teknikleri kullanılarak metin işleme
çalışmaları yapılmaktadır. Derin öğrenme çalışmalarının artmasıyla çalışmaların bir kısmında derin
öğrenme algoritmaları kullanmaya başlanmıştır. Gereksinimleri belirlemek amacıyla kullanılan
doğal dil işlemenin yaklaşımlarının avantajları ve dezavantajları Tablo 1’de açıklanmıştır.

Yaklaşımlar
Kural Tabanlı
Yaklaşım

İstatistiksel
Yaklaşım

Yapay Sinir
Ağları
(YSA)
Tabanlı
Yaklaşımlar

Tablo 1. Çeşitli DDİ Yaklaşımlarının Avantajları ve Dezavantajları [2]
Avantajları
Dezavantajları
>Girilen verilere göre çıktılar üretir.
>Prototipi uygulamak ve test etmek için
uzun süre gerekir.
>Girilen verilere göre çıktılar üretir.
>Manuel bir sistem oluşturur. Zaman alıcı
ve pahalı oluşturma sürecine sahiptir.
>Hızlı prototip oluşturma ve test sürecine
sahiptir.
>Girilen girdiden bağımsız olarak daima
çıktı üretir.
>Otomatik bir sistem oluşturur. Ucuz bir
oluşturma sürecine sahiptir.

>Girilen girdiden bağımsız olarak daima
çıktı üretir.

>Hızlı prototip oluşturma ve test sürecine
sahiptir.
>İnsan beynine benzer yapıya sahiptir.
YSA'lar çok karmaşık bir problemi çözmek
için etkilidir.
>Gürültülü ve belirsiz verileri yönetebilir,
hataya yatkın ve eksik verilerin
üstesinden gelme yeteneğine sahiptir.

>YSA'lar kara kutu olarak çalışır.

Tablo 1’de gösterildiği gibi, doğal dil işlemede istatistiksel yaklaşımların kural tabanlı
yaklaşımlardan daha fazla avantajı olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, çeşitli DDİ teknikleri
arasında, Yapay Sinir Ağları (YSA) tabanlı yaklaşımların daha fazla başarı şansı olduğu
görülmektedir. Bu duruma ek olarak YSA tabanlı yaklaşımlar kullanıldığında öğrenme
performansı istatistiksel ve kural tabanlı yaklaşımlara göre yüksek olmaktadır. YSA tabanlı
yaklaşımların kural tabanlı ve istatistiksel doğal dil işlemeye kıyasla sayısız avantajına rağmen
YSA'nın, veriler ile çıktı arasındaki bağlantı hakkında sadece birkaç açıklama sunmaktadır. YSA’da
öğrenilenleri açıklamayı zorlaştıran kara kutu etkisi sebebiyle oluşturulan modellerin iç işleyişleri
tam olarak anlaşılamamaktadır. DDİ yaklaşımları sığ veya derin olabilmektedir. Sığ DDİ, bir
cümlenin kısmi analizini gerçekleştirmekte veya bir cümleden kısmi, belirli bilgileri çıkarmaktadır.
Derin DDİ, bir cümlenin tüm anlamını yakalama tam cümle analizini amaçlamaktadır [2].

3. LİTERATÜR TARAMASI
Bu çalışma için yapılan literatür taramasında Web of Science, Elsevier Science Direct ve ASCE
Library veri tabanlarından literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Literatür taraması ile bu alanda
yapılan ilk akademik yayının 2008 yılında yapılmış olduğu tespit edilmiştir. 2008 yılından sonraki
birkaç yılda az sayıda akademik yayın olsa da Şekil 1’de görüldüğü gibi özellikle 2016 yılında
akademik yayınların sayısında önemli bir artış yaşanmıştır.
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Şekil 1. Yayınlanan Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı (2008-2020)

Yapılan tarama ile toplamda 55 akademik yayın tespit edilmiştir. Tespit edilen yayınların sadece
3 tanesi 2008-2012 yılları arasında yapılmıştır. Şekil 1’de görüldüğü üzere son 6 yılda yayınların
sayısında ciddi oranlarda artış yaşanmıştır. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle yapay zekâ
alanında yapılan çalışmaların artışıyla yapılan yayınların yarısı son 3 yılda yayınlanmıştır. Literatür
taramasının sonuçları akademik yayınların yayınladığı dergiler bazında incelendiğinde Tablo 2’de
görüldüğü üzere akademik yayınların çok önemli bir kısmının ‘‘Automation in Construction’’ ve
‘‘Journal of Computing in Civil Engineering’’ dergilerinde yayımlanmıştır.
Tablo 2. Yayımlanan Makalelerin Dergilere Dağılımı
Dergiler
Automation in Construction
Journal of Computing in Civil Engineering
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
Journal of Construction Engineering and Management
Journal of Management in Engineering
Computing in Civil Engineering
Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction
Buildings
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Literatür taramasında tespit edilen akademik yayınların atıf sayıları incelenmiştir. Atıf sayılarının
artışında son 6 yılda yaşanan akademik yayın artışının etkisi Şekil 2’de görülmektedir. Bugüne
kadar yapılan çalışmalardan en çok atıf alanlar yayınlar ‘‘inşaat kaza raporları’’ üzerinde yapılan
çalışmalardır. Çalışmaların çoğunun son yıllarda yapıldığı ve henüz atıf almadıkları göz önüne
alınırsa önümüzdeki yıllarda toplam atıf sayısının önemli oranda artacağı tahmin edilmektedir.
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Literatür taraması sonucu incelenen akademik yayınların anahtar kelimeleri VOSViewer’da
analiz edilmiştir. Anahtar kelime birlikte oluşma ağı, bir zaman aralığında en az iki farklı makalede
birlikte ortaya çıkan anahtar kelimeleri tespit etmek için kullanılır. Akademik yayınların anahtar
kelimeleri kullanılarak oluşturulan birlikte oluşma ağı (co-occurrence network) ile anahtar
kelimelerin birbirleriyle olan ilişkileri Şekil 3’te gösterilmiştir. Yüksek sıklığa ve merkeziliğe sahip
anahtar kelimeler bir zaman diliminde yapılan yayınların araştırma odaklarını göstermektedir.

Şekil 3. Anahtar Kelimelerin Birlikte Oluşma Ağı ( keyword co-occurrence network)

Benzer anahtar kelimeler bir arada kümelenerek araştırma alanları sınıflandırılmıştır. Ağdaki
renkler otomatik olarak atanmıştır. Anahtar kelimeler bulundukları yayınların sayısına göre
sıralanmıştır. Sıralanan anahtar kelimeler dairenin boyutuyla yansıtılmıştır. Daireler arasındaki
mesafe ile bir ilişkisellik göstergesi sağlanmıştır. Böylece daireler ne kadar yakınsa, kelimelerin
ilişkililiği o kadar yüksek olmaktadır. Şekil 3’te gösterilen anahtar kelimelerin inşaat
mühendisliğinde doğal dil işleme araştırmalarıyla ilgili olarak ne kadar önemli olduğunun
gösterilmesi amaçlanmıştır.
Bu çalışma kapsamında yapılan literatür taraması sonucu elde edilen akademik yayınlardan
inşaat sektöründe kullanılması beklenen doğal dil işleme uygulamaları sunulmaktadır.
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3.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
İnşaat projelerindeki iş kazaları potansiyel olarak çalışanların yaralanması ve ilerleme gecikmesi
gibi mali kayıplara yol açan sorunlara neden olmaktadır. Genel olarak kaza raporları, ilgili
olayların tüm özetlerini ve nedenlerini saklamaktadır. Kaza raporlarında kaydedilen tehlikeler,
anlatımda tutarsız olabilir. Bu tür tutarsızlıkları da belirlemek için önemli bir çaba harcanması
gerekmektedir. Raporlar büyük miktarda veri hacmi oluşturduğundan yapay zekâ uygulamaları
ile hızla incelenmeleri dikkat çekmiştir [5].
Şantiye kaza raporları DDİ ile incelenerek raporlardaki tehlikeleri sınıflandıran bir yöntem
önerilmiştir. Önerilen yöntemde, bir kaza raporunda tanımlanan tehlikeli eylemi sınıflandırmak
için makine öğrenimi tekniklerini kullanmıştır. Test verilerinde %92,77 doğruluk oranı elde
edilmiştir [1].
Şantiye kazalarına ait veriler kullanılarak risk yönetimine ilişkin analiz yapılması amaçlanan başka
bir çalışmada kaza raporu metinleri işlenerek en çok karşılaşılan 10 kaza sebebi sıralanmıştır.
Elde edilen veriler risk yönetiminde kullanılmıştır. Bu sayede risk analizinde kısa sürede fazla
sayıda kaza raporu incelenerek daha verimli sonuçlara ulaşılmıştır [6].
Kaza vakaları için bilgi yönetimi sistemi üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Sahadaki riskler kontrol
edilip tehlikelerin belirlenmesi ve kazaların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bulup getirme
modelinde sorgu işlemi ile inşaat kazası vakaları kullanılarak kelime hazinesi genişletilmiştir.
Kural tabanlı yaklaşım kullanılıp sırasıyla %93,75 ve %84,13 doğrulukla bilgiler otomatik olarak
analiz edilmiştir [7].
3.2. Sözleşme Yönetimi Uygulamaları
Özellikle uluslararası inşaat projelerinde, sözleşme yönetimi ekiplerinin ihale dönemlerinde olası
tüm sözleşme risklerini incelemesini gerektirir. Sözleşme taraflarının sözleşmeden doğan
yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi yıllar
alabilecek yasal sorunlara dönüşebilmektedir. Bununla birlikte, çok sayıda sözleşmeyi kısa bir
sürede gözden geçirmek oldukça zordur. Bu sebeple oluşabilecek zararların erken aşamada
önüne geçebilmek amaçlanmıştır. Doğal dil işleme yaklaşımları ile metin formatında olan ihale
öncesi belgeleri üzerinde inceleme gerçekleştirilmiş ve sonuçlar risk tahmin modelleri için ana
etki faktörler olarak kullanılmıştır. Sözleşmedeki zehirli maddelerin otomatik olarak tespiti için
geliştirilen modelin Şekil 4’te eşleştirme yapısı gösterilmiştir [8].
Farklı makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak hazırlanan başka bir modelde ise sözleşme
maddeleri gerekli ve gerekli olamayan olarak sınıflandırılmıştır. İnsan katılımcıları içeren
deneysel bir çalışma ile geliştirilen modelin verimli sözleşme kapsamını daha iyi anlamaya
yardımcı olabileceğini kanıtlanmıştır [9].
Geliştirilen modeller ile ortaya çıkabilecek olası anlaşmazlıklar ile sözleşmeden doğan riskleri
belirleyerek insan hatalarının kapsamının azaltılması beklenmektedir. Kısa sürede daha az
maliyetle ve daha verimli şekilde çözümler oluşturulabilmektedir.

Şekil 4. Kural Tabanlı Sözleşme Riski Tespiti Modeli Eşleştirme Yapısı [8]
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3.3. Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) Tabanlı Uygulamalar
Bina tasarımlarının yönetmeliklere uyumluluğu günümüzde hala manuel olarak sık sık kontrol
edilmektedir. Bu duruma ek olarak bina yönetmelikleri de sürekli değişmekte ve giderek daha
karmaşık hale gelmektedir. Bu durum hem tasarımcılar hem de uygulayıcılar için büyük bir
görevdir ve genellikle belirsizliğe, değerlendirmelerde tutarsızlığa ve genel inşaat sürecinde
gecikmelere yol açmaktadır. Yapı bilgi modellemesi tabanlı uygulamaların önemli bir kısmı bu
sorunu çözmek icin yapılan bina tasarımlarının yapı yönetmeliklerine uygunluğunu otomatik
olarak kontrol edilmesini sağlayan uygulamalar üzerinde çalışmaktadır [4].
Doğal dil işleme yaklaşımları ile YBM tabanlı bir süreçte otomatik uyumluluk kontrolünü
desteklenebilmektedir. Farklı makine öğrenme algoritmaları, metin ön işleme teknikleri, metin
özelliği puanlama yöntemleri, özellik ağırlıklandırma yöntemleri ve özellik boyutları farklı
eşiklerde uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Geliştirilen sınıflandırıcı, 20 özellik tespit edip test
verileri üzerinde sırasıyla %100 duyarlılık ve %96 kesinlik değerleri elde edilmiştir [10].
Daha kolay ve daha sık uyum kontrolü ile yönetmelik ihlallerinin önüne geçilebilmektedir.
Otomatik uyumluluk denetimi ile yönetmelik denetimi süresini, maliyetlerini ve hataları
azaltacaktır. Yapı Bilgi Modellemesinin benimsenmesiyle faydaları katlanarak artacaktır [2].
3.4. Diğer Uygulamalar
İnşaatlarda özellikle proje yönetimi süreçlerinde kullanılabilecek bilgi ve belge yönetimi, insan
kaynakları, personel ataması gibi alanlardaki çalışmalar bu kısımda sunulmuştur.
İnşaatla ilgili bilgileri sürekli olarak güncellemek, analiz etmek ve yönetmek, proje yönetimindeki
kilit faktörlerinden biridir. Yapılan çalışma ile chatbot destekli bir inşaat günlük rapor veri
yönetim sistemi önerilmektedir. Önerilen sistem gerekli bilgileri toplayıp işlemekte ve genel
yükleniciler için otomatik olarak günlük bir rapor oluşturup gerekli kişilerle paylaşmaktadır [11].
Sosyal medya kaynaklı mesajlar analiz edilerek inşaat çalışanlarının çoğunluğunu temsil eden
dört kullanıcı grubu seçilmiş ve analiz edilmiştir. Her bir kullanıcı için en yeni 3.200 mesaj
toplanmıştır. Çalışma ile duygu analizi, konu modelleme, coğrafi konum analizi ve sosyal medya
kullanım süreleri çalışmaları yapılmıştır [12].
Personel ataması, belirli bir görevi yerine getirmek için gerekli becerilere sahip uygun işgücünü
belirlemeye yönelik karar verme sürecidir. Özellikle işgücünde yaşanabilecek değişimler inşaat
projelerinin başarısı için kritik önem taşımaktadır. Bu çalışma için 82.106 bina bakım kaydı DDİ
ile incelenerek işgücünü otomatik olarak atayan bir makine öğrenimi modeli geliştirilmiştir [13].

4. SONUÇ
Proje yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanması için proje gereksinimlerinin doğru ve eksiksiz
tanımlanmasının önemi göz önünde bulundurularak, gereksinimlerin giderilmesinde doğal dil
işleme kullanılması beklenti ve gerçek arasındaki farkı azaltmaya yardımcı olmaktadır. Sunulan
uygulamalar doğal dil işleme tekniklerinin çeşitli vakalarda test edildiğini göstermektedir. İnşaat
projeleri için yönetim işleminin ilk aşamalarından itibaren gereksinimlerin tanımlanması için
doğal dil işlemenin kullanılması önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Veriye dayalı yönetilen bir
süreç izlenerek, planlanan hedeflere ulaşmada daha etkili ve verimli sonuçlar alınmaktadır. Bu
durum zaman ve maliyetlerin üstesinden gelme ve beklenen kalite düzeyine ulaşamama riskini
azaltmaktadır. Bu sayede tasarım ve yapım süreçleri en erken aşamalarından itibaren dijital
olarak yönetilebilir hale gelmektedir. Yapılandırılan sistemler, projelerin ilerlemesini
değerlendirmek için bir karar destek sistemi olarak da kullanılabilmektedir. Proje ilerlemesinin
izlenmesi, ekonomik ve zamansal açıdan hataları ve maliyetleri önlemede mühendislere karar
verme süreçlerinde desteklemektedir. Her geçen gün artan teknoloji ve bilimsel çalışmalar
sayesinde önümüzdeki yıllarda pek çok yeni uygulama ile yapay zekâ sistemleri inşaat
mühendisliğinde kontrol ve otomasyonda yardımcı bir rol alacağı düşünülmektedir.
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Abstract
Spillways are the hydraulic structures, transfer excessive water from reservoir to downstream
side safely and controlled manner. A labyrinth weir is flat spillway that folded in plain view.
Labyrinth weirs provide many advantages compared with the linear weirs. Labyrinth weirs
increases crest length for a given channel width and increase the discharge capacity for a
particular total head. As a result of increased flow capacity, labyrinth weirs require less space on
the dam body compared to linear weirs. In this study, a new hydraulic design and analysis
method is carried out to increase efficiency of the labyrinth weirs. Triangular and trapezoidal
labyrinth weirs have been redesigned in circular form in order to make the regions at the
intersection corners that reduce the flow capacity more efficient and allow the flow move
perpendicular to weir walls. Another advantage of circular sectioned labyrinth weirs is that it
provides longer crest length than triangular form. In circular sectioned labyrinths, the flow is
exposed to less number of intersection points and discharge capacity is increased. Experiments
are conducted on 3 setups for triangular weirs (containing 2, 3 and 4 triangles) and 3 setups for
circular sectioned weirs (containing 2, 3 and 4 circles). Experiments were carried out on 6
different setups at total and all setups have P=20 cm weir height (P). A total of 180 data were
collected, 30 data from each setup. The results obtained from circular and triangular formed
labyrinth were compared and it was seen that the circular formed labyrinth weirs have a higher
discharge capacity.

Keywords: Circular formed labyrinth weirs, sharp crested weirs, spillways.

1. INTRODUCTION
Spillways are overflow structures that provide the release of flow to downstream. They are used
to protect the dam body and also regulate the downstream flow. However, the problem about
the spillways is the amount of the discharge that overflow towards downstream. Especially for
the regions having higher flood risk, outflow capacity of spillway is much more important.
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Because, the excess water levels at the reservoir can cause damages on the dam body. Thus,
spillway should have sufficient overflow discharge capacity in the flood periods in order to
prevent the dam body. Due to the construction cost and the geographical conditions of
construction site, linear spillways may be inefficacious to provide necessary outflow capacity. In
this case, the solution to problem is to increase efficient spillway length by using labyrinth
spillways to increase the outflow discharge capacity. Thus, it also requires less freeboard than
linear weirs for a constant upstream depth. Labyrinth spillways are the overflow structures
which have triangular (Figure 1.), trapezoidal, rectangular (piano key weir) or circular geometry
overlying a straight line or an arc line.

Figure 1. Labyrinth Spillway of Ute Dam (Retrieved on May 2019)

The main purpose of designing a labyrinth spillway is to increase the length of the weir relative
to the channel or spillway width, thus increase the outflow capacity of the structure for a certain
head. Therefore, it also requires less freeboard than linear weirs for a constant upstream depth.
There are so many different geometric configurations of labyrinth weirs, but constitutively, it
can be classified as triangular, trapezoidal and rectangular (Figure 2.). First detailed information
about the design of labyrinth spillways was given by Taylor (1968). He prepared theoretical
solutions in order to give the fundamental factors affecting the efficiency of a labyrinth spillway
for a wide range of application area. It was followed by Hay and Taylor (1970) with a study on
preparation of a design procedure for trapezoidal and triangular labyrinth spillways.

Figure 2. General classification of labyrinth weirs (Crookston (2010))
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It is difficult to explain the flow passing over a labyrinth spillway mathematically, because the
flow passing over a labyrinth weir is three-dimensional. The following properties should be
considered; the energy, momentum, continuity, pressure under the nappe, cavity behind the
nappe, nappe interference, submergence, weir geometry and crest shape. Instead, researches
apply a weir discharge equation with empirically determined coefficients.
Nappe interference refers to the interaction of flow passing over a weir in a converging flow
situation. This can cause a localized submergence effect between two adjacent weir walls. It is
especially a problem when the side wall angles are too small. It is also affected by the crest
shape. Figure 8 shows the nappe interference. The influence of nappe interference is related
with the selection of N for a labyrinth weir. N is the number of the triangle or circle used in
labyrinth weir. Maintaining a constant length, one can increase the effective length of the
labyrinth spillway by increasing N, however a 3 cycle labyrinth spillway can be more efficient
than 20 cycle labyrinth due to increase in the number of apexes and consequently the weir
length affected by colliding nappes (Figure 3.).

Figure 3. Nappe interference and cycle number

The aim of this study is to improve the labyrinth weir efficiency by using circular weir overlying
a straight line by using different circular weir configurations. These weirs were redesigned in a
circular form in order to make the nappe regions that reduce the flow rate in labyrinth weirs
more efficient and to ensure that the water flows perpendicular to the weirs as much as possible.
Another advantage of circular form labyrinth weirs is that it will provide longer crest length than
triangular form. In circular form labyrinths, it is thought that the flow will be exposed to less
nappe points and will affect the flow rate positively.

Figure 4. Triangular and Circular Formed Labyrinth Weirs
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For this purpose, a series of experiments under clear water conditions were conducted in the
laboratory. First, experiments were carried out on triangular cross section labyrinth weirs. The
purpose of experimenting on triangular cross section labyrinth weirs is to evaluate the
performance of circular section labyrinth weirs more clearly.

2. MATERIAL AND METHOD
2.1 Labyrinth Weirs
Many studies have been conducted to determine the parameters that affect the optimization
and design of labyrinth weirs. In this section, the basic parameters that affect the flow through
the labyrinth weir are emphasized (Figure 5.).

Figure 5. Geometrical parameters affecting flow over a labyrinth weir

Main parameters affecting flow over a labyrinth weir can be seen in Figure 5. Where; B is the
length of weir side wall, w is the width of one cycle of weir, L is the length of the weir wall, D is
the length of the nappe, W is the width of the channel, a is the side wall angle, P is the weir
height, H is the total head over the weir, Q is the discharge and t is the wall thickness.
Tullis et al., (1995) proposed that discharge capacity of a labyrinth weir is a function of total head
H, the effective crest length L and the discharge coefficient Cd. The basic equation (Eqn. (1)) of a
linear weir given below can be used to calculate discharge over a labyrinth weir.
2
Q = ∗ Cd ∗ L ∗ √2 ∗ g ∗ H1.5
(1)
3
Where; Cd is the dimensionless discharge coefficient, L is the effective length of the weir, g is
the gravity and H is the total head over the weir.

2.2 Experimental Study
Two basic parameters were taken into account: shape of the weirs and the number of triangular
and semi circular (N) used in the labyrinth weir, while conducting experiments. It has been
investigated what effect of these two parameters have on the discharge. In the experiments,
two different weir type is tested which contain different number of triangle and semi circle
weirs. In the experimental studies, a total of 6 experiments were conducted with triangular and
circular weirs (Figure 6.).
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Figure 6. Weirs used in experiments

Experimental setup used for physical modeling of triangular and circular sectioned weirs can be
seen in Figure 6. The channel is 6.5 m long, 60 cm wide and 50 cm high. The flow in the open
channel of the experimental setup is provided by two pumps connected in parallel to the system.
The amount of flow that the pumps will pump is adjusted by the frequency changers in the panel
to which the pumps are connected. Thus, discharge range given to system is between 0,001 and
0,0045 m3/s. The discharge value is read by an ultrasonic flow meter placed between the pipes
after the pumps. The water flowing in the open channel system is circulated from two reservoirs
(Figure 7).

Figure 7. Experimental setup used in experiments

3. CONCLUSION
In order to compare the performance of the triangular and circular weir, the flow rates (Q)
obtained from the experiments and discharge coefficients (Cd) calculated accordingly discharge
values. It is shown that at same total head over the weirs, circular weirs pass more discharges
than triangular labyrinth weirs.
However, the circular weir has a longer crest length than the triangular weir. Net crest length of
the triangular weirs is Triangular=0,84 m and net crest length of the circular weirs is Circular=0,94 m.
In order to eliminate the effect of crest length and see the effect of shape, it would be correct
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to look at the discharge coefficient of weirs. When the discharge coefficients are compared, it is
seen that discharge coefficient values of the circular weirs larger than triangular weirs.
Comparison of triangular and circular weirs having different number triangle and circle can be
seen in Figure 9. and Figure 11.
Discharge coefficients (Cd) are obtained by rearranging Equation-1 and Equation-2 obtained;

Cd =

Q
2
1.5
3 ∗ L ∗ √2 ∗ g ∗ H

(2)

Figure 8. Triangular and Circular Weirs

Comparison of triangular and circular weirs containing N=4
triangle and circle

scgarge Coefficient Cd
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0,5
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0
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Dimensionless Total Head H/P
Figure 9. Comparison of triangular and circular weirs containing N=4 triangle and circle
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Comparison of triangular and circular weirs containing N=3
triangle and circle
Discgarge Coefficient Cd
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Figure 10. Comparison of triangular and circular weirs containing N=3 triangle and circle

Comparison of triangular and circular weirs containing N=2
triangle and circle
Discgarge Coefficient Cd
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0,4

Dimensionless Total Head H/P
Figure 11. Comparison of triangular and circular weirs containing N=2 triangle and circle

Certain discharge value, circular and triangular weirs give close results. That is caused by
submerged flow of the weirs. When the submerged flow occurs on the weirs, the shape does
not have much effect on flow. This situation is observed especially in weirs containing N=2
triangle and circle (Figure 11).
When the graphs are examined the, it is seen that circular cross section labyrinth weirs have
higher flow rate coefficient than triangular weir. Thus, it is seen that the fact that circular crosssection weirs pass more flow at the same weir load compared to triangular weir is not only due
to their net length.
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Özet
Bu çalışmada, paralel hibrit bir aracın Matlab/SİMULİNK ortamında modeli oluşturularak, konvansiyonel
ve bulanık mantık kural tabanlı yönetim sistemi ile kontrolü gerçekleştirilmiştir. Paralel hibrit aracın güç
sistemini temsil eden trasfer fonksiyonu oluşturulmuştur. İçten yanmalı motor modeli olarak, benzinli bir
motora ait tork,devir, Özgül yakıt tüketimi grafiği kullanılmıştır. Elektrik motor modeli olarak ise bir doğru
akım motoruna ait tork, devir, verim grafiğinden faydalanılmıştır. Modele, güç aktarma sistemine uygun
bir otomatik vites kutusunun redüksiyon oranları ve özelliklerinin girdisi sağlanmıştır. Hibrit aracın güç
kontrolü iki aşamalı gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada gaz ve fren kontrolü PID kontrolcü ile sağlanmıştır.
İkinci aşamada ise paralel hibrit aracın içten yanmalı ve elektrik motor tork dağılımının kontrolü
sağlanmıştır. Bu aşamada kural tabanlı kontrol yöntemi olan konvansiyonel ve bulanık mantık yöntemi
algoritmaları oluşturularak kullanılmıştır. Artemis ve WLTP sürüş çevrimi koşullarında paralel hibrit aracın
iki farklı kontrol stratejisi kullanımında yakıt tüketim değerleri çözümlenmiştir. Simülasyon sonucunda
konvansiyonel kontrol stratejisi yerine, bulanık mantık kontrol stratejisi kullanımının, Artemis ve WLTP
sürüş çevrimi koşullarında, hibrit araç yakıt tüketimini sırasıyla %5,334 ve %2,25 oranında düşürdüğü
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Bulanık mantık kontrol, paralel hibrit, modelleme, yakıt tasarrufu, tork dağıtımı

Investigation of the Effect of Torque Control Strategies of a Parallel Hybrid
Vehicle on Fuel Consumption

Abstract
In this study, a model of a parallel hybrid vehicle was created in Matlab / SIMULINK environment and the
control was carried out with a conventional and fuzzy logic rule-based based system. The transfer function
representing the power system of the parallel hybrid vehicle was created. As an internal combustion
engine model, torque, speed, specific fuel consumption graph of a gasoline engine is used. As the electric
motor model, torque, speed and efficiency graphs are used. The input of the reduction ratios and
characteristics of an automatic gearbox suitable for the power transmission system is provided. The power
control of the hybrid vehicle was carried out in two stages. In the first stage, gas and brake control is
provided by PID controller. In the second stage, the internal combustion and electric motor torque
distribution of the parallel hybrid vehicle was controlled. At this stage, conventional and fuzzy logic
method algorithms, which are rule-based control methods, have been created and used. Fuel
consumption values were analyzed in the use of two different control strategies of the parallel hybrid
vehicle under Artemis and WLTP driving cycle conditions. As a result of the simulation, it was observed
that using the fuzzy logic control strategy instead of the conventional control strategy improved the hybrid
vehicle fuel consumption by 5.334% and 2.25% in Artemis and WLTP driving cycle conditions, respectively.
Keywords: Fuzzy logic control, parallel hybrid, modelling, fuel save, torque split
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1. GİRİŞ
Günümüzde, farklı amaçlara hizmet eden araçların kullanımı yaygın olup miktarları hızla
artmaktadır [1,2]. Bununla birlikte enerji tüketimi ve çevre kirliliği kontrol edilemez bir duruma
dönüştüğü görülmektedir [3-5]. Bu bağlamda fosil yakıtların tükenmesi ve küresel ısınmanın canlı
sağlığına ve doğaya oluşturduğu olumsuzluklar gündemden düşmemektedir [6-8]. Bu nedenle bir
çok araştırmacı, enerji verimliliği ve emisyonların azaltılması amacı ile birçok çalışma
gerçekleştirmektedir [9]. Bu konuda, hibrit araçların geliştirilmesi ve konvansiyonel araçlar
yerine kullanılması atılan büyük adımlardan birisidir [10-13]. Fakat hibrit araçların da kendi
içerisinde enerji tüketimlerini iyileştirmek için çalışmalar yapılması kaçınılmazdır. Paralel hibrit
(PH) araçların EM (elektrik motor) ve İYM (içten yanmalı motor) optimum tork dağılımı sağlamak,
bu çalışma alanlarında önemli bir yer edindiği görülmektedir [14,15]. Paralel hibrit araçta tork ve
enerji kontrolü 5 farklı mod ile sağlanmaktadır [16]. Şekil 1’de verilen grafikte A-B aralığı yalnız
EM ile tahrik, B-C aralığı yalnız İYM ile tahrik, C-D aralığı İYM ile jeneratör tahriki, D- E aralığı hibrit
tahrik , E-F aralığı ise rejeneratif frenleme modunu ifade etmektedir [17].
Yalnız İYM ile tahrik modunda, İYM aracın hareketi için gerekli toplam torku, elektrik motoru devre
dışı iken yalnız başına güç sistemine vermektedir. Yalnız EM ile tahrik modunda, İYM kapalı iken ve
batarya doluluğunun yeterli olduğu durumlarda, aracın yalnızca elektrik motoru ile tahrik
edilmesi durumudur. Genellikle bu mod, aracın yeni çalışması anında, şehir içi kullanımlarda
düşük hızlarda seyir etmesi ve geri viteste kullanım gibi İYM veriminin düşük ve tork ihtiyacının
az olduğu durumlarda kullanılmaktadır[18]. Hibrit modunda, tekerler EM ve İYM ile tahrik
edilmektedir. Bu mod, aracın ani ivmelenme, yüksek hızlarda seyir etmesi gibi durumlarda yani
aracın ihtiyacı olan yüksek tork değerlerini sağlayabilmek amacı ile kullanılmaktadır.

Şekil 1. Tork dağıtım diyagramı ve sürüş modları [17,19]

Şarj ve tahrik modunda, İYM aracın hareket etmesi için gerekli olan gücün daha fazlasını
üretmektedir. Üretilen fazla güç ile elektrik motoru tahrik edilip, jeneratör olarak çalıştırılması
ile elektrik motoru bataryaya enerji vermektedir. Rejeneratif fren modunda ise aracın frenleme
anında veya yokuş aşağı hareketi boyunca boşa harcanan kinetik enerjinin rejeneratif fren
sistemi ile geri kazanımının sağlanmaktadır.
Phang vd., hibrit elektrikli bir aracın enerji kontrolü için bulanık mantık yöntemi ile alogirtma
geliştirerek Matlab/Simulink ortamında verimliliğe etkisini incelemişlerdir. Yaptıkları çalışmanın,
enerji verimliliğini %2,37 arttırdığı sonucunu elde etmişlerdir [20]. Trian vd., simülasyon
programı üzerinde plug-in şehir içi elektrikli bir otobüsün, bulanık mantık yöntemi ile kontrolünü
sağlamışlardır. Çalışmalarının sonucunda ortalama yakıt tüketim değerlerinde %4,61 ile %13,49
değerleri arasında iyileşme elde etmişlerdir [21].
Bu çalışmada paralel hibrit bir aracın enerji tüketim değerlerinde iyileşme sağlanabilmesi amacı
ile bulanık mantık yöntemi ile kontrol algoritması oluşturulmuştur. Oluşturulan algoritma hibrit
araç modeli üzerinde kullanılarak, konvansiyonel kontrol stratejisine göre, ortalama yakıt
tüketimi değerleri incelenerek değerlendirmesi yapılmıştır.

2. MATERYAL VE METHOD
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Bu çalışmada, paralel hibrit bir aracın Matlab/Simulink ortamında alt sistemlerinin ve sistemlerinin
modeli oluşturulmuştur. Araç modelinde teorik veya pratik olarak elde edilen matematiksel denklemler
ve deneysel olarak elde edilerek literatüre geçen grafikler kullanılmıştır. İYM olarak benzinli bir motora
ait tork, devir, ÖYT grafiğinden faydalanmışmıştır. EM olarak ise DC akım ile çalışan bir elektrik
motorunun tork, devir,verim grafiğinden faydalanılmıştır. Diğer alt sistemler ve kontrol stratejileri alt
başlıklar halinde verilmiştir.
2.1. Hibrit Araç Güç Sistemi
EM ve İYM tarafından üretilen tork mekanik kuplör üzerinde direk olarak birleşmektedir. EM ile
İYM arasındaki bağlantı, kavrama yardımı ile kesilip birleştirilebilmektedir. Mekanik tork
kuplöründe birleşen tork, vites kutusu tarafından gerekli redüksiyona uğratılarak, diferansiyele,
daha sonrasında da aks ve tekerleklere iletmektedir. Ön iletimli paralel hibrit araca ait güç sistemi
şeması Şekil 2’de görülmektedir.

Şekil 2. Ön iletimli paralel hibrit araç güç aktarma sistemi şematik gösterimi

Güç transfer fonksiyonun türetilmesi, bir mile etkiyen net torkun, atalet momentine bölümünün
açısal ivmeyi vermesi eşitliğine dayanmaktadır. Eşitlik 1’de, Tnet mile etkiyen net torku, Jtoplam mile
ait toplam atalet momentini ve  ise milin açısal hızını temsil etmektedir.
d
dt

=

Tnet

(1)

Jtoplam

Ön iletimli PH aracın güç sistemi transfer fonksiyonu eşitlik 2’de verilmiş olup, araç tekerlek hızı,
Teigbgbifd fdcl + Tmirgrg igbgbifd fd − Tw

 =
w

 i ( J i  
t

2
fd fd

2
e gb

gb
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+ J rgi 2 gb
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dt

gb

) + (4J

w

(2)

+ 2J a)

eşitliği ile hesaplanmaktadır. Eşitliklerde bulunan, T tork (Nm), J atalet momentini (kg.m2), 
açısal hız, i redüksiyon oranı,  verim ifadelerini tanımlamaktadır. Eşitliklerde bulunan
indislerden, e içten yanmalı motor, gb vites kutusu, fd diferansiyel, cl kavrama, m araç ağırlığı,
rg dişli kutusu, w tekerlek ve a ise aksı ifade etmektedir.
2.2. İçten Yanmalı ve Elektrik Motor Modelleri
İYM ve EM, hibrit aracın tahriki ve elektrik enerjisi üretimini sağlanmaktadır. İYM modeli olarak 1.8 litre
hacime sahip motorun tork, devir ve ÖYT haritası kullanılmıştır. İYM, 4 silindirli olup 13:1
sıkıştırma oranı, 73 kW maksimum güce ve 142 Nm maksimum tork değerlerine sahiptir. EM
modeli olarak, Ashwoods firmasına ait, “Elmo-D576” model doğru akım EM’nin tork, devir ve
verim haritasından faydalanılmıştır. EM, maksimum 155 Nm tork, 5000 dev/dk hız ve 50 kW güç
üretebilmektedir. İYM ve EM karakteristik özelliklerini veren haritalar, Şekil 3’te görülmektedir.
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Şekil 3. İYM tork, devir, ÖYT ve EM tork, devir, verim haritaları

2.4. Gaz/fren pedal kontrolü
Hibrit aracın, referans alınan sürüş çevrim hızı koşullarını takip edebilmesi için gaz ve fren pedal
konumlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme işlemi PID kontrolcü tarafından
gerçekleştirilmektedir. PID kontrolcü -1 ile 1 arasında sinyal üretmektedir. Kontrolcünün ürettiği,
-1 ile 0 arasındaki sinyaller fren pedalını, 0 ile 1 arasındaki sinyaller ise gaz pedalını temsil
etmektedir. Paralel hibrit araç gaz ve fren pedalının kontrol edildiği ve araç kontrolünün 1.
aşamasını oluşturduğu Simulink modeli, Şekil 4’te verilmiştir.

Şekil 4. Paralel hibrit araç gaz ve fren pedal kontrol modeli

2.5. Geleneksel Kural Tabanlı Kontrol Stratejisi Modeli
Paralel hibrit elektrikli aracın EM ve İYM tork kontrolü, geleneksel kural tabanlı kontrol stratejisi
ile oluşturulan algoritma ile gerçekleştirilmiştir. Algoritma girdisi olarak, araç tork ihtiyacı,
jeneratör modu açık/kapalı durumu, gaz fren pedal konumu ve maksimum EM tork
parametreleri alınmıştır. Girdi parametreleri, belirlenen kurallar çerçevesinde
değerlerlendirilerek kontrolcü çıkışında İYM, EM ve mekanik fren tork oranları belirlenmektedir.
Paralel hibrit aracın, geleneksel kural tabanlı kontrol stratejisi ile kontrolü ile hibrit aracın ihtiyacı
bulunan 5 farklı çalışma moduna geçiş sağlayabilmektedir.
Ön iletimli paralel hibrit aracın kontrolünün yapıldığı, konvansiyonel kural tabanlı kontrol
algoritması simulink modeli şekil 5’de verilmiştir. Şekil 5’de görülen kontrol algoritmasında İYM
tork oranı (a), EM tork oranı (b) ve mekanik fren tork oranı (c) çıktıları elde edilmektedir. Hibrit
araç, jeneratör kapalı durumdayken ve düşük tork ihtiyaçlarında elektrik motoru ile tahrik
edilmektedir. İYM özgül yakıt tüketiminin düşük olduğu noktalarda ise sadece İYM ile tahrik
edilmektedir. Yüksek tork ihtiyaçlarında ise İYM ve EM ile birlikte tahrik edilmektedir. Jeneratör
açık durumdayken İYM maksimum torkta çalıştırılıp, araç tahrikinden artan tork ile EM jeneratör
olarak çalıştırılmaktadır. EM jeneratör olarak çalıştığı durumda ve EM maksimum fren torkunu
aşan durumlarda mekanik fren devreye girmektedir.
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Şekil 5. Paralel hibrit araç konvansiyonel kural tabanlı kontrol modeli

2.6. Bulanık Mantık Kontrol Yöntemi Modeli
Paralel hibrit aracın tork dağıtım kontrolü, bulanık mantık yöntemi ile geliştirilen yönetim
algoritması ile sağlanmıştır. Bulanık mantık kontrolcüsüne aracın tork ihtiyacı, gaz/fren pedal
konumu, jeneratör modu açık/kapalı konumu ve SOC değerlerinin girdisi sağlanmıştır. Aracın
hedeflenen sürüş şartlarında, minimum yakıt tüketimi ile seyrini sürdürebilmesi amacı ile en
uygun kuralların belirlenmiştir. Bulanık mantık kontrolcüsü girdisi yapılan bu parametreleri,
oluşturulan kurallar çerçevesinde çözümleyip, EM, İYM ve makanik fren tork kontrolünü
optimum şekilde yönetmesi hedeflenmiştir.
Bulanık mantık kontrol yönteminin araç tork ihtiyacı, gaz/fren pedal konumu, batarya şarj
doluluk oranı ve jeneratör açık/kapalı konum bilgisi olmak üzere 4 üyelik fonksiyonu
bulunmaktadır. Bulanık mantık kontrol stratejisi araç tork ihtiyacı (a), gaz ve fren pedal konum
üyelik fonksiyonu (b), batarya doluluk oranı (c), jeneratörün açık/kapalı bilgisi (d) üyelik
fonksiyonları Şekil 6’da görülmektedir.

Şekil 6. Bulanık mantık kontrol stratejisi üyelik fonksiyonları

Paralel hibrit araç düşük tork ihtiyaçlarında sadece elektrik motoru ile orta seviyeli tork
ihtiyaçlarında sadece İYM ile ve yüksek tork ihtiyaçlarında ise hem elektrik hem de İYM ile tahrik
edilmektedir. Fren pedalı konumu yüksek seviyelere ulaştığında bulanık mantık kontrolcü diğer
parametrelere bakmaksızın mekanik freni kademeli olarak devreye almaktadır. Gaz pedal
konumu düşük seviyede ise kontrolcü, araç o an hangi motor ile tahrik ediliyorsa o motorla
devam etmektedir. Gaz pedalı konumu yüksek seviyede ise EM ve İYM araç tahrikini birlikte
sağlamaktadır.
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SOC seviyesinin nominal olduğu durumlarda şarj süresince içten yanmalı motor en verimli
noktalarda çalıştırılmaktadır. SOC seviyesi düşük seviyeye geldiğinde ise İYM maksimum tork
seviyesinde çalıştırılmaktadır. Batarya şarj seviyesi %90 seviyesine geldiği durumda ise elektrik
motoru jeneratör modundan çıkıp, araç kontrolünü sağlayan algoritma üzerinden aracın tahriki
için tork üretmektedir. Batarya şarj seviyesi %30’un altına düştüğü zaman, diğer kontrol üyelik
fonksiyonları değerlerinin de sağlanması ile birlikte, içten yanmalı motor elektrik motoruna
tahrik vererek, elektrik motorunun jeneratör olarak çalıştırılıp, elektrik enerjisini üretmesi
sağlanmaktadır.
Hibrit aracın tork kontrolünün yapılması için geliştirilen, bulanık mantık kontrolcüsüne ait, araç
girdi parametreleri, bulanık mantık kontrolcü ve çıktı parametrelerini içeren Simulnk modeli Şekil
7’de görülmektedir. Bulanık mantık kontrolcüsü, araç girdileri oluşturulmuş kural algoritmaları
üzerinde yorumlayarak, en uygun çıktı parametrelerini üretmektedir.

Şekil 7. Paralel hibrit araç bulanık mantık kontrol sistemi modeli ve bulanık mantık kontrolcüsü
3. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRMESİ

Bu çalışmada konvansiyonel ve bulanık mnatık kontrol stratejisi ile kontrolü sağlanan hibrit
aracın yakıt tüketim ve tasarruf değerleri incelenmiştir. Şehir içi sürüşü temsil eden Artemis ve
karma sürüş şartlarını temsil eden WLTP sürüş çevrimi kullanılmıştır. Her iki sürüş çevrimi
şartlarında yakıt tüketim değeleri elde edilmiştir. İçten yanmalı motor ve elektrik motorunun
çalışma noktaları belirlenerek motor grafikleri üzerinde gösterimi sağlanmıştır. Şekil 8’de
konvansiyonel ve bulanık mantık kontrol stratejisi ile yönetilen hibrit aracın İYM çalışma noktaları
motor tork, devir, ÖYT haritaları üzerinde verilmiştir.

Şekil 8. Konvansiyonel ve bulanık mantık kontrol stratejisi ile İYM çalışma noktaları

Şekil 9’da konvansiyonel ve bulanık mantık kontrol stratejisi ile yönetilen hibrit aracın EM çalışma
noktaları motor tork,devir,verim haritaları üzerinde verilmiştir. Bulanık mantık ile kontrol edilen
paralel hibrit araca ait EM, negatif tork değerlerinde daha yoğun çalıştığı görülmektedir. Bu da
rejeneratif frenlemenin daha verimli kullanıldığını gösterebilmektedir.
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Şekil 9. Konvansiyonel ve bulanık mantık kontrol stratejisi ile EM çalışma noktaları

Konvansiyonel ve bulanık mantık kontrol stratejilerinin hibrit araç üzerinde, artemis ve WLTP
sürüş çevrimi koşullarında kullanımı sonucunda şekil 10’da görülen değerler elde edilmiştir.
Konvansiyonel kontrol stratejisi yerine bulanık mantık kontrol stratejisi kullanımı yakıt tüketimini
olumlu yönde etkilediği sonucu elde edilmiştir. Artemis sürüş çevrimi koşullarında konvansiyonel
ve bulanık mantık yöntemi ile kontrol eden araçların ortalama yakıt tüketimleri sırasıyla 5,839 ve
6,168 L/100 km olarak belirlenmiştir. WLTP sürüş çevrimi koşullarında konvansiyonel ve bulanık
mantık yöntemi ile kontrol eden araçların ortalama yakıt tüketimleri sırasıyla 4,866 ve 4,978
L/100 km olarak belirlenmiştir.

Şekil 10. Ortalama yakıt tüketim değerlerinin karşılaştırılması

Konvansiyonel ve bulanık mantık kontrol stratejilerinin hibrit araç üzerinde, artemis ve WLTP
sürüş çevrimi koşullarında kullanımı sonucunda şekil 11’de görülen tasarruf değerleri elde
edilmiştir. Simülasyon sonucunda konvansiyonel kontrol stratejisi yerine, bulanık mantık kontrol
stratejisi kullanımının, hibrit araç yakıt tüketimini Artemis ve WLTP sürüş çevrimi koşullarında
sırasıyla %5,334 ve %2,25 oranında iyileşme sağladığı görülmüştür.

Şekil 11. Yakıt tasarruf değerlerinin karşılaştırılması
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4. SONUÇ
Artemis ve WLTP sürüş çevrimi koşullarında paralel hibrit aracın iki farklı kontrol stratejisi
kullanımında yakıt tüketim değerleri çözümlenmiştir. Artemis sürüş çevrimi koşullarında
konvansiyonel ve bulanık mantık yöntemi ile kontrol eden araçların ortalama yakıt tüketimleri
sırasıyla 5,839 ve 6,168 L/100 km olarak belirlenmiştir. WLTP sürüş çevrimi koşullarında
konvansiyonel ve bulanık mantık yöntemi ile kontrol eden araçların ortalama yakıt tüketimleri
sırasıyla 4,866 ve 4,978 L/100 km olarak belirlenmiştir. Simülasyon sonucunda konvansiyonel
kontrol stratejisi yerine, bulanık mantık kontrol stratejisi kullanımının, hibrit araç yakıt tüketimini
Artemis ve WLTP sürüş çevrimi koşullarında sırasıyla %5,334 ve %2,25 oranında iyileşme sağladığı
görülmüştür.
5. KAYNAKÇA
[1] Wieczorek, M.; Lewandowski, M.: A mathematical representation of an energy management
strategy for hybrid energy storage system in electric vehicle and real time optimization using a
genetic algorithm, Appl. Energy, 192, 2017, 222–233.
[2] Kocakulak, T.; Solmaz, H.: HCCI Menzil Arttirici Motor Kullanilan Seri Hibrit Bir Aracın
Modellenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 8(2), 2020,
279-292. https://doi.org/10.29109/gujsc.670564
[3] Benajes, J.; García, A.; Monsalve-Serrano, J.: Optimization of the parallel and mild hybrid
vehicle platforms operating under conventional and advanced combustion modes. Energy
Conversion and Management, 190,2019, https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.04.010
[4] García, A.; Monsalve-Serrano, J.; Sari, R.; Dimitrakopoulos, N.; Tunér, M.; Tunestål, P.:
Performance and emissions of a series hybrid vehicle powered by a gasoline partially premixed
combustion engine. Applied Thermal Engineering, 150, 2019, 564-575.
[5] Solmaz, H.; Kocakulak, T.: Buji ile Ateşlemeli Motor Kullanılan Seri Hibrit Elektrikli Bir Aracın
Modellenmesi. In Proceedings on International Conference on Technology and Science. 2018.
[6] Kıyaklı, A. O.; Solmaz, H.: Modeling of an Electric Vehicle with MATLAB/Simulink.
International Journal of Automotive Science And Technology, 2(4), 2018, 9-15.
[7] Tran, D. D.; Vafaeipour, M.; El Baghdadi, M.; Barrero,R.,VanMierlo,J.; Hegazy,O.: Thorough
state-of-the-art analysis of electric and hybrid vehicle powertrains: Topologies and integrated
energy management strategies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 119, 2020, 109596.
[8] Tang, X.; Zhang, D.; Liu, T.; Khajepour, A.; Yu, H.,Wang, H.: Research on the energy control of
a dual-motor hybrid vehicle during engine start-stop process.Energy,166, 2019, 1181-1193.
[9] Kunt, M. A.: Advisor Based Modelling of Regenerative Braking Performance of Electric
Vehicles at Different Road Slopes.International Journal of Automotive Science and
Technology,4(2), 2020, 98-104.
[10] Nazari, S.; Siegel, J.; Stefanopoulou, A.: Optimal energy management for a mild hybrid
vehicle with electric and hybrid engine boosting systems. IEEE Transactions on Vehicular
Technology, 68(4), 2019, 3386-3399. https://doi.org/10.1109/TVT.2019.2898868
[11] Yang, C.; Shi, Y.; Li, L.; Wang, X.: Efficient mode transition control for parallel hybrid electric
vehicle with adaptive dual-loop control framework. IEEE Transactions on Vehicular Technology,
69(2), 2019, 1519-1532. https://doi.org/10.1109/TVT.2019.2962509
[12] Cipek, M.; Kasać, J.; Pavković, D., Zorc, D.: A novel cascade approach to control variables
optimisation for advanced series-parallel hybrid electric vehicle power-train. Applied Energy,
276, 2020, 115488. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.115488
[13] Zeng X.; Wang J.: A parallel hybrid electric vehicle energy management strategy using
stochastic model predictive control with road grade preview, IEEE Trans. Control Syst. Technol.,
23(6), 2015, 2416–2423. https://doi.org/10.1109/TCST.2015.2409235

Makine Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Mechanical Engineering Full Paper Proceedings

B.8

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

[14] Chen, P. T.; Yang, C. J.; Huang, K. D.: Dynamic Simulation and Control of a New Parallel
Hybrid
Power
System.
Applied
Sciences,
10(16),
2020,
5467.
https://doi.org/10.3390/app10165467
[15] Wang H.; Huang Y.; Khajepour A.; Song Q.: Model predictive control-based energy
management strategy for series hybrid electric tracked vehicle,Appl. Energy,182, 2016, 105-114.
[16] Yang, C.; You, S.; Wang, W.; Li, L.; Xiang, C.: A stochastic predictive energy management
strategy for plug-in hybrid electric vehicles based on fast rolling optimization. IEEE Transactions
on Industrial Electronics, 67(11), 2019, 9659-9670. https://doi.org/10.1109/TIE.2019.2955398
[17] Khajepour, A.; Fallah, M. S.; Goodarzi, A.: Electric and hybrid vehicles: Technologies,
modeling and control-A mechatronic approach, New Jersey, John Wiley & Sons, 2014.
[18] Kocakulak, T.; Solmaz, H.: Ön ve son iletimli paralel hibrit araçların bulanık mantık yöntemi
ile kontrolü ve diğer güç sistemleri ile karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Dergisi, 35(4), 2020, 2269-2286. https://doi.org/10.17341/gazimmfd.709101
[19] Yimin, G.; Ehsani, M.: A torque and speed coupling hybrid drivetrain-architecture, control,
and simulation”, IEEE Transactions on Power Electronics, 21(3), 2006, 741-748.
[20] Phan, D.; Bab-Hadiashar, A.; Fayyazi, M.; Hoseinnezhad, R.; Jazar, R. N.; Khayyam, H.:
Interval Type-2 Fuzzy Logic Control for Energy Management of Hybrid Electric Autonomous
Vehicle.
IEEE
Transactions
on
Intelligent
Vehicles,
2020.
https://doi.org/10.1109/TIV.2020.3011954
[21] Tian, H.; Wang, X.; Lu, Z.; Huang, Y.; Tian, G.: Adaptive fuzzy logic energy management
strategy based on reasonable SOC reference curve for online control of plug-in hybrid electric
city bus. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 19(5), 2017, 1607-1617.

Makine Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Mechanical Engineering Full Paper Proceedings

B.9

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

Metal Sacların Sürtünmeli Delme Uygulamaları
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Özet
Sac metallerin birbirleriyle bağlanması ve montajı imalat uygulamalarında genellikle karşımıza çıkmaktadır.
İnce cidar kalınlığından dolayı güvenli bağlantı uzunluğunu sağlayabilmek adına, geleneksel yöntemler
olarak somunun sac metale kaynatılması ve perçin somun kullanımına benzer çözümler günümüzde
mevcuttur. Ancak bu çözümlerin olumsuz yönleri perçin somunun burulması ve kaynatılan somundan
dolayı termal bozulmalar gibi istenmeyen etkiler olarak oluşabilmektedir. Bu tarz istenmeyen etkilerin
önüne geleneksel olmayan termal sürtünmeli delme işlemi uygulanarak geçilebilmektedir. Termal
sürtünmeli delme yönteminde, dönen konik sivri uçlu özel geometriye sahip bir takım kullanılmaktadır.
Takımın malzemeye temas etmesi ve akabinde oluşan sürtünme ısısı nedeniyle iş malzemesine temas ettiği
bölgede yumuşama oluşturularak dikey yönde ilerleme ile parça içine nüfuz eder. Böylece talaş
kaldırmadan pul ve malzeme kalınlığının 3 katı kadar uzunluğa varabilen kovan oluşumu sağlanır. Akabinde
bu kovan içerisine kılavuz vasıtasıyla diş açılır. Sürtünmeli delme operasyonu sonunda oluşturulan kovanın
deliğin alt kısmında maksimum uzunlukta, üst kısmında ise maksimum kalınlıkta olması amaçlanmaktadır.
Oluşturulan bu pul ve kovan sayesinde cıvata ile güvenli bağlantı uzunluğu sağlanabilmektedir. Bu proseste
silindirik kovanı oluştururken yaşanabilecek teknik zorluklar, radyal çatlaklar ve taç yaprağı formunun
oluşmasıdır. Fakat tüm bu zorluklar iş parçası ön ısıtılması, delici ucun dönme hızı, delici ucu besleme oranı
optimizasyonu ile kontrol edilebilmektedir. Bu bildiride, termal sürtünmeli delme prosesinin temel çalışma
prensibi, ekipmanlar, delme takımları ve bu takımların ömrü ile birlikte çeşitli sac metaller için
uygulamalarına dair bilgiler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: sürtünmeli delme, termal delme, işleme parametreleri, sac metal

Friction Drilling Application on Sheet Metals
Abstract
The connection and assembly of sheet metals are often encountered in manufacturing applications. To
ensure a safe connection length due to the thin wall thickness, traditional methods of welding the nut to
sheet metal and similar solutions to the use of rivet nuts are available today. However, the negative
aspects of these solutions may occur as undesirable effects such as the torsion of the rivet nut and thermal
breakdown due to the welded nut. Such undesirable effects can be avoided by applying an unconventional
thermal friction drilling process. In the thermal friction drilling method, a rotating conical pointed tool with
a special geometry is used. Due to the contact of the tool with the material and the resulting friction heat,
softening is formed in the area where it touches the workpiece material, then it penetrates by progressing
in the vertical direction. Thus, without removing chips, the formation of boss and bushing up to 3 times
the thickness of the material is achieved. Subsequently, a thread is opened into this bushing using a guide.
Bushing formed at the end of the friction drilling operation is aimed to have the maximum length at the
bottom of the hole and the maximum thickness at the top. Since the bushing and boss created, a safe
connection length can be achieved with bolts. The technical difficulties that can be experienced when
forming the bushing formed in this process are the formation of radial cracks and petal form. But all these
difficulties can be controlled by workpiece preheating, drill bit rotational speed, drill
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bit feed rate optimization. In this paper, information on the basic working principle of the thermal friction
drilling process, equipment, drilling tools and the life of these tools as well as their applications for various
sheet metals will be presented.
Keywords: friction drilling, thermal drilling, machining parameters, sheet metal

1. GİRİŞ
Sac metalin gerek ince cidarlı bir kesitle sabitlenmesi, gerekse boru şeklindeki bir profile
montajlanması otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca araç ağırlığını
azaltmak da bu sektörde verimliliği arttırmak adına en büyük ihtiyaçlardandır. Geleneksel olarak
otomotiv sektöründe civata ve somunlarla birleştirme, kaynaklı somun ve perçin somun tercih
edilmektedir. Ancak tüm bu çözümler parça üretimindeki işçilik süresi, ilave parça maliyetleri ve
operasyon hatası riski gibi dezavantajlara sahiptir. Fransız Jean Claude de Valière, 1923 yılında
talaş kaldırmadan sürtünme ısısıyla metal üzerine delik açabileceğini düşündüğü bir aparat
yapmayı denedi. Yeterli sürtünme ısının metali eritip bir delik açabileceği kabulünden yola
çıkarak onu bir adım ileriye taşıyacak özel bir matkap geliştirse de tamamen başarılı bir proses
için doğru materyal ve profilin tespit edilmesi 1980’leri buldu. Aradan geçen altmış yıllar
içerisinde, tungsten karbür takımının geliştirilmesiyle beraber sürtünmeli delme işleminin pratik
uygulamaları ortaya çıkmıştır. Sürtünmeli delme işleminin bu gelişimi, yeni endüstri ihtiyaçlarını
karşılamak, üretkenliği ve takım ömrünü artırmak, proseste israf etmeden üretmek ve deliklerin
yüzey kalitesini artırmak için kullanılmıştır. Bu yöntem çeşitli sac metallerde, ince duvarlı
yapılarda ve farklı kesitli metallerde uygulanmaktadır ve en önemli avantajlarından birisi de
oldukça karmaşık olan yuvarlak kesitli boruların delinmesidir. Şekil 1’de geleneksel yöntemlerin
dezavantajları belirtilmiş olup buna çözüm olarak da sürtünmeli delme yöntemi gösterilmiştir. İlk
görselde en kolay ve ucuz olan, saca açılan bir delik ve akabinde takip eden diş açma operasyonu
sonrasında hazırlanan parçayı cıvata ve somun ile bağlama yöntemi gösterilmiştir. Bu yöntemin
dezavantajları ise ince cidara sahip saclarda yetersiz vidalama uzunluğu ile dişlerde mukavemetin
yetersiz olmasıdır. Bu sorunların üstesinden gelebilmek adına kaynak somunu ve perçin somunu
yöntemleri geliştirilmiştir. Ancak kaynak somununda termal bozulma, perçin somununda ise
montaj anında sıkışma gibi olumsuz durumlarla karşılaşılmaktadır. Sürtünmeli delme metodu
tüm bunlar olmadan güvenli vidalama uzunluğunu verecek olan kovanı ve pul oluşumunu sağlar.
Sürtünmeli delme, delici uç ile iş parçası arasında oluşan sürtünme ısısının malzemenin
sünekliğini arttırmasıyla beraber delici ucun iş parçasına nüfuz etmesi yoluyla geleneksel
olmayan bir delik açma işlemidir. İşlem esnasında yumuşayan iş malzemesi gerek delici uç ile aynı
yönde hareket ederek kovanın oluşumunu, gerekse tersi yönde hareket ederek pulun oluşumunu
sağlar. Sürtünmeli delme operasyonu sonunda oluşturulan kovanın deliğin alt kısmında
maksimum uzunlukta, üst kısmında ise maksimum kalınlıkta olması amaçlanmaktadır. Oluşan
kovanın uzunluğu, iş parçası kalınlığının 3 katına kadar varabilmektedir. Bu sayede dişli bağlantı
için gerekli uzunluk ve sıkıştırma kuvveti sağlanmış olur. Kovan ve pul oluşumu, iş parçasının
plastik deformasyonu ile oluştuğu için temiz ve talaşsız bir şekilde delik açılması sağlanmaktadır.
Geleneksel delik delme yöntemlerinin aksine sürtünmeli delme yönteminde soğutucular ve
kesme sıvıları kullanılmamaktadır. Bu proseste silindirik kovanı oluştururken yaşanabilecek
teknik zorluklar, radyal çatlaklar ve taç yaprağı formunun oluşmasıdır. Fakat tüm bu zorluklar iş
parçası ön ısıtılması, delici ucun dönme hızı, delici ucu besleme oranı optimizasyonu ile kontrol
edilebilmektedir [1-3].
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Şekil 1. Sac Metal Bağlantı Yöntemleri [1]

2. SÜRTÜNMELİ DELME TAKIMI VE PROSESİ
Sürtünmeli delme yönteminde genellikle yüksek hız çelikleri, tungsten karbür, TiAlN ve AlCrN
kaplanmış takımlar tercih edilmektedir. Delici uç temel olarak 5 bölgeden oluşmaktadır. Mil
bölgesi, delici ucun kavrandığı alandır. Omuz bölgesi ise prosesin Şekil 2’de işlemin 5. adımında
gösterildiği gibi yukarıya akan malzemeyi iş parçası yüzeyine bastırma yoluyla deliğin girişinde
pul şeklindeki sızdırmazlık halkasını oluşturur. Omuz çapının yeterli büyüklükte seçilmesi, ergiyen
malzemenin tamamına bastırabilmesi adına önemlidir. Silindirik bölge, kovanın ve deliğin
şekillenmesine yardımcı olur. Konik bölge, merkez bölgeden daha dar bir açıya sahip olup ısı
üretilmesi amacıyla iş parçasına sürtünmekte ve kovan oluşumu için akan malzemeyi yanlara
iletmektedir. Merkez bölge açısının, konik bölgeye kıyasla daha geniş olmasından kaynaklı delme
prosesinin başında daha fazla güç gerektirmektedir. Merkez bölge özel bir forma sahiptir ve bu
form radyal yönde destek, aynı zamanda da proses başında merkezlemeyi sağlar. Delinecek
malzeme kalınlığı, delici uç seçiminde kritik rol oynamaktadır. Kalınlığa göre, seçilecek ucun uzun
yada kısa tip olması belirlenir. Kısa tip delici uç genelde işlem sonrası diş açılacaksa ve sıvama
kılavuzu kullanılacaksa tercih edilir. Uzun tip uç genelde malzeme kalınlığı fazla olduğu durumda
kullanılmaktadır. Ayrıca pul oluşumunun istenmesi durumunda düz boyunlu sürtünmeli delme
takımı, pul oluşması istenmiyor ise kesici boyunlu sürtünmeli delme takımı tercih edilir [4].

Şekil 2. Sürtünmeli Delme Ucunun Önemli Bölgeleri [5]
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Şekil 3’de sürtünmeli delme yönteminin 6 adımı gösterilmiştir. Delici uç, Adım 1’de iş parçası ile
ilk temasını kurar. Akabinde, yüksek eksenel kuvvet ve mil devri ile iş parçasına nüfuz eder. Bir
sonraki adımda (Adım 2), iş parçası ile delici uç arasındaki sürtünme kuvveti ısı oluşumuna yol
açar ve parçada ergime gözlemlenir. Bu aşamada ergiyen metal yukarıya doğru hareket eder.
Adım 3’te delici ucun iş parçasının öteki tarafına geçmesiyle beraber ergiyen metal aşağı yönde
ilerleme gösterir. Adım 4’te delici ucun tamamı iş parçasına dalar ve kovan oluşumu sağlanır.
Adım 5’te ise delici ucun omuz bölgesi iş parçasına basarak pul oluşumunu sağlar ve ardından
delici uç yukarı hareket ederek iş parçasından ayrılır [6]. Adım 6’da ise kovanı ve pulu oluşan iş
parçasına, kılavuz yardımıyla diş açılması gösterilmiştir.

Şekil 3. Sürtünmeli Delme Yöntemi Aşamaları [7]

Proses esnasında takım ucu sıcaklığının 700 °C’ye kadar çıkmasından dolayı yüksek sıcaklığa
dayanıklı takımlar tercih edilir. Her ne kadar yüksek sıcaklığa uygun bir malzeme seçilse de ani
sıcaklık değişimleri takım ömrünü etkileyen faktörlerdendir. Takımın dönme hızı ve besleme hızı
yüksek seçilirse ilk anda burulmaya zorlanıp kırılması veya delik oluşturduktan sonra aniden boşa
çıkmasıyla yorulma kırılması meydana gelebilir. Proses esnasında süreklilik sağlanmalı ve takım
ile iş parçası eş merkezli olarak ayarlanmalıdır. Takım üzerine yapışan malzemeler düzenli bir
şekilde temizlenmelidir. Miller ve diğ. yaptığı çalışma, 1.5 mm kalınlığa sahip AISI 1015 karbon
çeliğine, Tungsten karbüründen imal edilen delici ucun iş parçası üzerinde 11.000 delik deldikten
sonra bile düşük takım aşınması göstermesi ile sonuçlanmıştır. Ayrıca AISI 304 paslanmaz çeliği
üzerinde yapılan bir çalışmada tungsten karbür delici uca yapılan AlCrN ve TiAlN kaplamaların
termal iletkenliği azalttığı için takım ömrünü uzattığı gözlemlenmiştir. Ancak 6000 rpm gibi
yüksek mil devrinde kaplama da hasar aldığı için 20. delikten sonra kaplanmamış takım ile
neredeyse aynı aşınma seviyesine gelmiştir [1,6,8].

3. ÇEŞİTLİ SAC METALLERDE SÜRTÜNMELİ DELME YÖNTEMİ UYGULAMALARI
Birçok farklı araştırmada sürtünmeli delme işlemi farklı metaller için istenilen karakteristik
özellikler doğrultusunda incelenmiştir. İş parçası olarak kullanılan sac metaller demir ve demirdışı
türde olmak üzere hassas delik delme operasyonlarında 12 mm kalınlığına kadar
kullanılmaktadır. Genel olarak soğuk haddelenmiş ST12 ve ST37 kalite çelikler termal delme
işlemi için uygun bir malzemedir. ST 12 için sürtünme açısı, besleme hızı ve sürtünme temas alan
oranı artmasıyla delme kuvveti ve tork değerlerinin arttığı, takım hızı artırıldığında ise delme
kuvveti ve tork değerlerinin azaldığı bildirilmiştir. Sürtünme açısı ve sürtünme temas alanı
oranının iş parçasının yüzey sıcaklığı üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Ancak
yapılan çalışmalarda delme hızı arttıkça iş parçasının yüzey sıcaklığının arttırdığı gözlemlenmiştir.

Makine Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Mechanical Engineering Full Paper Proceedings

B.13

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

Kovan uzunluğu ve şeklini etkileyen en önemli faktör malzeme kalınlığının delik çapına oranıdır.
Bu oran arttığında kovan oluşumunu sağlayan malzeme miktarı artar. İlerleme hızı ile dönme hızı
arttıkça ergiyen metal radyal yönde delik etrafında konumlanarak duvar kalınlığının artmasına,
kovan uzunluğunun azalmasına ve bu bölgede deformasyona neden olur [1].
Chow ve diğ. 2mm et kalınlığındaki AISI 304 paslanmaz çelik üzerinde, 8mm çapında tungsten
karbür uçla Taguchi bazlı deneysel tasarım gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada değişkenler, koniklik
açısı (30-45-60°), sürtünme temas alan oranı (50-75-100%), besleme hızı (75-100-125mm/dk) ve
mil hızı (30-60-90 m/dk yaklaşık olarak 1200-2400-3600 rpm) olarak ele alınmıştır. En iyi yüzey
pürüzlülüğü olan 0.96µm elde etmek için optimum parametreler 30° koniklik açısı, 50% temas
alanı oranı, 100 mm/dk besleme hızı ve 90 m/dk mil hızında yakalanmıştır. Ayrıca çalışmada
optimum değerler üzerinden tungsten takım ucu ile özel üretilen sürtünmeli delme ucu
kıyaslanarak elde ettikleri sonuçlara göre standart takım ucu 3. delme operasyonundan sonra
ciddi hasar alırken, özel üretilen sürtünmeli delme ucunun 60. delmeden sonra bile hala
kullanılabilir olduğunu bildirmişlerdir. Optimum parametreler ile oluşturulan kovan neredeyse
parça kalınlığının 3 katı uzunluğuna kadar ulaşmış ve yüksek pürüzlülük kalitesinde kovan yüzeyi
elde etmişlerdir [9].
Sürtünmeli delme yönteminde iş parçası sıcaklığı kovan formu oluştuğunda maksimum değerine
ulaşır. Bu sıcaklığın, iş parçasının erime sıcaklığının 0.5-0.67 katında olduğu gözlemlenmiştir. AA
7075-T651 ile yapılan çalışmalarda mil hızındaki artış ve besleme hızındaki düşüş ile parça
yüzeyindeki sıcaklığın arttığı gözlemlenmiştir. Yüzey sıcaklığının belirlenen değerden fazla olması
durumunda kovan içerisinde yanıklar belirmektedir. Genel olarak iş parçasına uygulanan ön
ısıtmanın kovan oluşumuna olumlu etkisi paylaşılmıştı. Tüm parametlerin aynı tutulduğu iş
parçasında ön delme işlemi olmadan, 1.5mm çapında ön delik açılmış ve 2mm çapında ön delik
açılmış 3 farklı iş parçasında açılan ön delik çapı arttıkça kovan çapında şeklinde ve
silindirikliğinde iyileşmeler görülmüş, aynı zamanda çatlaklar ve taç formu oluşumu elimine
edilmiştir [10]. AA6351 iş parçasında Krishna ve diğ. Taguchi metodu ile çalışma yapmıştır.
Operasyon esnasında tahmini sıcaklığın 450-500 °C olacağı varsayımından yola çıkarak
çalışmalarında yüksek hız çeliği tercih etmişlerdir. Deney tasarımı değişkenleri olarak mil hızının
2000 ve 3000 rpm olduğu, besleme oranının 0.1 ve 0.3 mm/tur olduğu ve konik açısının 45° ve
90° olduğu test düzeneği kurularak tork ve delme kuvvetine etkisini incelemişlerdir. Bilindiği
üzere yüksek delme kuvveti sac metalde deformasyona neden olmakta ve takım ömrünü
olumsuz etkilemektedir. Şekil 4’te gösterildiği gibi koniklik açısının hem torku hem de delme
kuvvetini etkileyen önemli bir faktör olduğu sonucuna varılmıştır [11].
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Şekil 4. Farklı Devir, Besleme Oranı ve Sürtünme Açısında Tork ve Delme Kuvveti Değişimi [11]

Boopathi ve diğ. yaptıkları araştırma makalesinde alüminyum, pirinç ve paslanmaz çelik üzerinde
tungsten karbür delici uç ile çalışma yapmışlardır. Bu çalışmalarında, her üç iş parçası için de devir
sabit tutulmak şartı ile besleme hızını arttırıldığında delme kuvvetinde artış gözlemlemişlerdir.
Sabit besleme hızı, artan mil devrinde iş parçası yüzeyindeki sıcaklık artışına bağlı olarak delme
kuvveti azalmıştır. Deneysel çalışmada maksimum besleme hızı olan 120mm/dak ve minimum mil
hızı olan 2500 rpm’de, paslanmaz çelik için 2745N, pirinç için 1798N ve alüminyum için 1512N
delme kuvveti bildirilmiştir. Çalışmaları kapsamında besleme hızının minimum değeri 80mm/dak
ve mil devrinini maksimum değeri 3500 rpm olduğu durumdaysa paslanmaz çelik 1200N, pirinç
1000N ve alüminyum 700N delme kuvvetine düşmüştür. Aynı zamanda kablosuz termometre
aracılığıyla yapılan ölçümlere göre delme esnasında en yüksek sıcaklıklar paslanmaz çelik için 468
°C, pirinç için 252 °C ve alüminyum için 164 °C olmuştur. Tüm bu yüksek sıcaklıklar delik etrafında
iş parçasının sertliğinin artmasına da yol açmıştır. Deliğe en yakın bölgede paslanmaz çelik için
359 HB, pirinç için 166 HB ve alüminyum için ise 120 HB sertlik ölçülmüştür. Delikten uzaklaştıkça
parçanın kendi sertliğine doğru azalan bir grafik oluşmuştur. Aynı zamanda SEM ile yapılan
mikroyapı analizlerinde alüminyumun en çok yüzeye yapışma ve malzeme transferi yaptığı tespit
edilmiştir. Pirinç ve paslanmaz çelik için malzeme transferi söz konusu olmamıştır [12].
Ti6Al4V mekanik dayanımı, düşük yoğunluğu ve yüksek korozyon direnci ile havacılık sektöründe
önemli bir yer kaplar. Fakat aynı zamanda yüksek sertlik ve düşük termal iletkenliği nedeni ile
sürtünmeli delme yöntemi için zor işlenen bir malzemedir. Bilindiği üzere sürtünmeli delme
yönteminde kovan oluşumu ve delici uç ömrü önemli çıktılardır. Bu çıktılar iş malzemesinin
özellikleri, mil hızı ve besleme hızı tarafından ciddi şekilde etkilenmektedir. Dehghan ve diğ.
yaptıkları çalışmada 3 mm kalınlığında Ti6Al4V sac levha kullanmışlardır. Şekil 5’te gösterildiği
gibi, 1500, 3500 ve 5500 rpm olmak üzere 3 farklı mil hızında ve 65, 105 ve 145 mm/dk olmak
üzere 3 farklı besleme hızında denemeler yapmışlardır. En uzun kovanı (yaklaşık olarak 6mm) mil
hızı 1500 rpm ve besleme hızı 65mm/dk iken oluşturmuşlardır. Düşük termal iletkenlikten dolayı
yüksek devir hızı malzemede yumuşuma yerine erimeye yol açtığı için bu malzemenin
işlenmesinde olumsuz etki oluşturmuştur. Paslanmaz çeliğin termal iletkenliği, Ti6Al4V
alaşımının yaklaşık olarak 3 katıdır. Düşük termal iletkenlik aynı zamanda delme operasyonu
bölgesinde yavaş soğuma anlamına geldiğinden dolayı kovan çeperlerinde büyük tanecik boyutu
uzaklaştıkça yerini ince taneciklere bırakacaktır. Bunun neticesinde bir önceki paragrafın aksine
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Ti6Al4V malzemesinde kovan duvarından uzaklaştıkça sertliğin arttığı görülmüştür. Ayrıca
çalışmalarında yüksek mil hızının ve yüksek besleme hızının takım ömrünü önemli ölçüde
kısalttığını bildirmişlerdir [13].

Şekil 5. Ti6Al4V Malzemesinde Farklı Mil ve Besleme Hızında Kovan Oluşumu [13]

4.SONUÇLAR
Bu bildiride, termal sürtünmeli delme prosesinin temel çalışma prensibi, ekipmanlar, delme
takımları ve bu takımların ömrü ile birlikte çeşitli sac metaller için uygulamalarına dair bilgiler
sunulmuştur. Sunulan uygulama örneklerinden elde edilen başlıca çıktılar ise:
•
•

•
•
•
•
•

Talaş kaldırmadan, dönen bir takımın malzeme yüzeyine teması ile oluşan sürtünme ısısını
kullanarak malzemeyi yumuşatıp içine nüfuz ederek kovan oluşumunu sağladığı için iş
parçasının et kalınlığının 3 katına kadar kovan oluşturabilme imkanı vardır.
Bu yöntemle hızlı ve ekonomik bir şekilde metaller arasında güvenli bağlantı
kurulabilmekte ve aynı zamanda geleneksel yöntemler olan kaynaklı somun ve perçinli
somuna kıyasla otomotiv sektöründe hafifletme çalışmaları için uygun bir alternatif
olmaktadır.
Geleneksel delme işlemlerinde kullanılan soğutma sıvıları hem insan sağlığı hem de çevre
için zararlı uygulamalardır. Sürtünmeli delme yöntemi kuru bir operasyon olduğu için hem
israfı hem de zararlı etkileri ortadan kaldırmaktadır.
Proses herhangi özel bir alete ihtiyaç duyulmadan takım ve CNC tezgahlar yardımıyla tek
adımda yapılabilir.
Termal iletkenliği yüksek malzemelerde prosesin uygulandığı bölgedeki ısının etkisiyle
sertlik değerinin arttığı ve bu durumun dayanımı da arttırmaktadır.
Maksimum kalınlığı 12mm olmak şartıyla birçok farklı malzemeden yapılmış iş parçasında
rahatlıkla uygulanabilmektedir.
Takım geometrisi ve parametre optimizasyonu, baskı kuvvetini azaltmaya ve iş parçasında
kovan oluşumunu iyileştirmeye yardımcı olabilir.
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Özet
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesindeki KBRN ekipleri; kimyasal, biyolojik, radyoaktif
ve nükleer tehlike olduğu düşünülen yerlerde tehlikeyi tespit etmek amacıyla bölgeye intikal
etmektedir.Görev başında KBRN personeli bu bölgede tehlikenin kaynağını bulmak ve tehlike durumunu
belirlemek amacıyla koruyucu kıyafet giyerek ve ölçüm cihazını taşıyarak ölçüm yapmaktadır. Tehlike arz
eden bölgelerde ölçüm yapan ekiplere yardımcı olmak, insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek
bölgelerden ekip üyelerini uzak tutmak önem arz etmektedir.
Bu çalışmada, uzaktan kontrollü bir kara taşıtı ile KBRN ölçümlerini yapılarak, riskli ortamlardan AFAD
personelinin uzak tutulması hedeflenmiştir. Geliştirilen taşıt, ölçüm cihazlarını taşımakla birlikte tehlikeli
bölge içerisinden anlık görüntü ve veri aktarımı yapabilmesini sağlayan bir yazılıma da sahiptir. Bu
özellikleriyle, insan sağlığını riske atmadan KBRN tehlikesinin varlığını ve kaynağını tespit etmede
geliştirilen kara taşıtı büyük bir rol oynayacaktır.
Anahtar Kelimeler: KBRN, Tehlike Tespit, İnsansız Araç, Radyoaktif ölçüm, Afet yönetimi

Abstract
CBRN teams under the Disaster and Emergency Management Presidency(AFAD) are transferred to the
region in order to detect the danger in places that are considered to be chemical, biological, radioactive
and nuclear hazards. CBRN personnel on duty make measurements by wearing protective clothing and
carrying the measuring device in order to find the source of the danger and determine the danger situation
in this area. It is important to assist the teams that make measurements in hazardous areas and to keep
team members away from areas that may pose a risk to human health.
In this study, it is aimed to keep AFAD personnel away from risky environments by making CBRN
measurements with a remotely controlled land vehicle. The developed vehicle has a software that
provides instant image and data transfer within the danger zone, as well as carrying measurement devices.
With these features, the land vehicle developed in detecting the existence and source of CBRN danger
without risking human health will play a major role.
Keywords: CBRN, Hazard detection, Unmanned vehicle, Radioactive measurement, Disaster management
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1. GİRİŞ
Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerinin oluşması yada şüphesi durumlarında,
KBRN ekipleri tehlikeyi tespit etmek amacıyla bölgeye intikal etmektedir. Ekibin amacı tehlikenin
varlığını tespit etmek varsa kaynağını ve tehlike düzeyini bulmaktır. Bu görev sırasında personel
sağlığının korunması açısından personel, görev süresince koruyucu kıyafet giymektedir. İlgili
personel kaynak taraması ölçümlerini el tipi dedektörlerle yapmaktadır. Bu gibi tehlike durumları
açık havada oluşabileceği gibi nükleer santral, laboratuvar gibi kapalı ortamlarda da
oluşabilmektedir. Dar, çöküntü oluşmuş gibi alanlarda personeller yeterli ölçümü yapabilmekte
zorlanmaktır. Ekip üyeleri görev bitiminden sonra koruyucu giysi ile dezenfekte edilmekte daha
sonra koruyucu giysileri çıkarmaktadırlar.
Bu çalışmanın amacı kapalı ortamlardaki ölçüm zorluğunu azaltmak ve insan sağlığını riske
atabilecek durumları en aza indirmektir. Bunun için bu tip kapalı ortamlara insan yerine
girebilecek uzaktan kontrol edilebilen bir araç ile gerekli ölçümleri yapmak başlıca amacımızdır.

2. TASARIM
Aracın tasarımı mekanik ve elektronik olmak üzere 2 temel kısımdan meydana gelmiştir.
2.1 Mekanik Tasarım
Aracın mekanik kısmındaki yükümlülükleri, kapalı ortama uygun biçimde küçük boyutlarda,
hareket kabiliyeti yüksek, gerekli sensörleri taşıyabilecek, dezenfekte işleminde zarar
görmeyecek yapıda olmasıdır. Bu şartların sağlanması açısından araç gövdesi 2 temel kısımdan
oluşmaktadır.

Şekil 1. Araç CAD çizimi

İlk kısım, tamamen aracın çalışma fonksiyonlarını yerine getiren kontrol ünitesi, motor sürücüler,
batarya gibi elektronik komponentleri barındıran kısım. Bu komponentlerin dezenfekte
işleminde zarar görmemesi için bulundukları gövde dış ortamdan tamamen izole edilmiştir.
İkinci kısım, KBRN dedektörlerini taşıyan, gerektiğinde 1.5kg kapasiteye kadar harici yükler
taşıyabilen bir gövdedir. Dedektörlerin sağlıklı ölçümler yapabilmesi için bu gövde dış ortama
tamamen açıktır.
Aracın korozif ortamlardaki ve dezenfeksiyon işlemine dayanımı ve gerekli mukavemet
değerlerini hafif bir şekilde sağlayabilmesi açısından 5754 alüminyumdan imal edilmesi
kararlaştırılmıştır.
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Hareket kabiliyeti için mekanum tekerlek ve palet ikilisi seçilmiştir. Palet mekanum tekerleklerin
oluklarına geçerek takılacak ve araca engel aşma tırmanma gibi ek özellikler kazandıracaktır.
Mekanum tekerlekler, sağ, sol, sağ ön çapraz, sol arka çapraz gidebilmek gibi ve herhangi bir
tekerleğinin veya geometric merkezinin etrafında dönebilmek gibi çok yönlü bir hareket imkanı
sağlamaktadır.

Şekil 2. Mekanum Tekerlek[1]

2.2 Elektronik Tasarım
Aracın kontrol ünitesinin altyapısını Arduino Leonardo oluşturmaktadır. Kontrol komutlarının
aktarılmasında nRF24l01PA modülleri kullanılmıştır. Bu sayede kapalı alanda 250m kontrol
menziline sahip olmaktadır.
Aracın hareket gücünü oluşturan 4 adet L redüktörlü 12V 2000RPM değerlerine sahip motorlar
bulunmaktadır. Bunlar zorlanma anında 1.7A akım çekmektedir. Her biri 2 adet bağımsız DC
motor sürebilen 2 adet motor sürücü kullanılmıştır.

Şekil 3.Motor Sürücü
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Aracın üst kısmında 1 adet 1000TVL FPV kamera bulunmaktadır. Bu kameranın görüntü aktarma
görevini TS832 vericisi üstlenmektedir. Kameranın çevresini görebilmesi açısından kamerayı
çeviren bir servo motor bulunmaktadır. Karanlık ortamlarda görüntü alabilmek için her biri 1W
gücünde 4 adet power led kullanılarak aydınlatma sistemi oluşturulmuştur. Bunların tetiklenmesi
için 5V ile tetiklenebilen röle kullanılmıştır. Aracın tüm elektrik ihtiyacı 6000mAh kapasiteye
sahip 3 hücreli bir Lityum Polimer(Li-Po) batarya ile karşılanmaktadır. Arduino Leonardoya güç,
bataryadan voltaj regülatörüne uğrayarak 12V kararlı hale geldikten sonra sağlanmaktadır.

Şekil 4.Bağlantı Şeması

Personelin aracı kullanabilmesi için bir kontrol kumandası vardır. Kumanda devresinde control
kartı olarak Arduino Leonardo kullanılmıştır. Haberleşme modülü olarak nRF24L01PA
kullanılmıştır. Kumandanın güç ihtiyacı 9V pili le sağlanmaktadır.
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Şekil 5. Kontrol Kumandası

3. SONUÇ
Dinamik olan dünyada yaşanabilecek felaketler sonrasında otonom cihazlarla yapılabilecek
ölçüm ve fizibilite çalışmalarında engellere takılmadan hareket alanını artırarak insanlık yararını
kapsayan AR-GE çalışmalarımız devam etmektedir.
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Özet
Bu çalışmada tek silindirli dört zamanlı bir dizel motorunun matematiksel modeli oluşturularak krank mili
hız dalgalanmalarının simülasyonu ve validasyonu gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan dinamik model, silindir
içi gaz basınç kuvvetlerini, hidrodinamik ve kuru sürtünme kuvvetlerini, hareketli parçaların kütle atalet
momentlerini, marş momentini ve harici yük momentini içermektedir. Matematiksel modelin çözümünde
Taylor seri metodu kullanılmış ve MATLAB programlama dilinde bir simülasyon programı hazırlanmıştır.
Farklı motor hızlarında ve farklı indike ortalama efektif basınçları için simülasyon programından elde edilen
sonuçlar ile tek silindirli bir dizel motordan elde edilen deneysel veriler karşılaştırılmıştır. Deneysel
verilerde 2700 rpm motor hızında krank mili hız dalgalanması %4.44 oranında meydana gelmiştir.
Simülasyonda elde edilen sonuçlarda ise aynı hızda %3,65 oranında krank mili hız dalgalanması elde
edilmiştir. Deneysel olarak 2100 rpm sabit motor devrinde ve 3,76 bar indike ortalama efektif basınç
değerlerinde krank mili hız dalgalanması %5,13 oranında meydana gelmiştir. Aynı indike ortalama efektif
basıncında simülasyonda ise %4,33 oranında krank mili hız dalgalanması elde edilmiştir. Deneysel veriler
ile sayısal çözümden elde edilen sonuçların birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir. Veriler
karşılaştırıldığında krank mili hız dalgalanma karakteristiğinin değişmediği ancak krank mili açısal hız
genliklerinde farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda biyel kütle atalet momentinin krank mili hız
dalgalanmalarına etkisi simülasyon ortamında incelenmiştir. Simülasyondaki sonuçlar 6,52 bar indike
ortalama efektif basıncında ve 2100 rpm sabit motor devrinde elde edilmiştir. Biyel kütle atalet
momentinin ortalama krank mili açısal hızına etki etmediği ancak anlık krank mili açısal hız genliğinde
küçük değişimlere neden olduğu gözlemlenmiştir. Biyel kütle atalet momentinin dahil edilmediği durumda
krank mili açısal hız genliği 6,34 rad/s iken dahil edildiği durumda ise 6,42 rad/s olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dizel motorlar, Matematiksel modelleme, Krank mili hız dalgalanması

Simulation and validation of crankshaft speed fluctuations of a single
cylinder diesel engine
Abstract
In this study, the simulation and validation of crankshaft speed fluctuations are performed by creating a
mathematical model of a single cylinder four-stroke diesel engine. The created dynamic model includes
in-cylinder gas pressure forces, hydrodynamic and dry friction forces, mass moments of inertia of moving
parts, cranking moment and external load moment. In solving the mathematical model, Taylor serial
method was used and a simulation program was prepared in MATLAB programming language. The results
obtained from the simulation program for different engine speeds and different indicated mean effective

Makine Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Mechanical Engineering Full Paper Proceedings

B.23

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

pressure were compared with the experimental data obtained from a single cylinder diesel engine. In the
experimental data, crankshaft speed fluctuations at 2700 rpm engine speed occurred at the rates of
4.44%. At the same speed in the results obtained in the simulation, crankshaft speed fluctuations of 3.65%
were obtained. Crankshaft speed fluctuations at 2100 rpm constant engine speed and 3.76 bar indicated
mean effective pressure value, occured at the rates of 5.13%. At the same indicated mean effective
pressure crankshaft speed fluctuations were obtained 4.33% in the simulation. It is seen that the
experimental data and the results obtained from the numerical solution are quite close to each other.
When the data were compared, it was observed that the crankshaft speed fluctuation characteristic did
not change, but there was a difference in the crankshaft angular velocity amplitudes. At the same time,
the effect of the mass moment of inertia on the crankshaft speed fluctuations was investigated in the
simulation. The results in the simulation were obtained at 6.52 bar indicated mean effective pressure and
2100 rpm constant engine speed. It has been observed that the mass moment of inertia does not affect
the average crankshaft angular velocity, but causes small changes in the instantaneous crankshaft angular
velocity amplitude. It was observed that the crankshaft angular velocity amplitude was 6.34 rad/s when
the connecting rod mass moment of inertia was not included, whereas it was 6.42 rad/s when included.
Keywords: Diesel engines, Mathematical modeling, Crankshaft speed fluctuation

1. GİRİŞ
Gürültü ve titreşim taşıtta sürüş konforu ve güvenliğini etkileyen en önemli etkenlerdendir.
Titreşim taşıtta malzeme yorgunlukları, sürtünme, ısı üretimi gibi çeşitli fiziksel etkilerin
tetiklenmesine neden olmakla beraber taşıtta bazı parçaların kırılması, perçinli ya da vidalı
parçaların çözülmesi, yağ sızdırmazlık elemanlarının bozulması gibi çeşitli arızalanmalara da
sebep olabilir. Taşıtlarda en temel titreşim kaynaklarından birisi içten yanmalı motordur.
Motorlarda oluşan tireşimlerin temel kaynakları ise; silindirde yanma sonucu periyodik olarak
değişen gaz basınçlarının krank ve biyelde yarattığı deformasyonlar, silindirler arası basınç
farklılıkları, değişken sürtünme kuvvetleri, piston pimi eksenel kaçıklığı, krank ana yatak ve
muyluların eksenel kaçıklığı, subap ayar mekanizmasındaki geçici rejim etkileşimleri ve hareketli
parçaların kütle atalet momentleridir. İçten yanmalı motorlarda titreşim, uzunlamasına ve
burulma titreşimleri olarak iki ana unsurdan oluşur. Motorlar, pistonlu yapıları nedeniyle çalışma
sırasında her zaman burulma titreşimine sahiptir. Krank mili çevrimi ile sıkıştırma zamanında
piston üst ölü noktaya yaklaşmasından dolayı silindir içi basıncı artırır. Ateşleme ve yanma
sonrasında ise alt ölü noktaya inerek silindir içi basıncı düşürür. Piston üzerinde oluşan bu basınç
teğetsel kuvveti oluşturur. Teğetsel kuvvet yanma zamanında krank milinin dönme hızını
artırırken, sıkıştırma zamanında motorun açısal hızını arttırır[1,2-4]. Krank milinde oluşan bu hız
değişimleri hız dalgalanmalarına ve burulma titreşimlerine neden olur. Krank mili hız
dalgalanmaları, motorun dengeli olup olmadığını gösteren önemli parametrelerden birisi olduğu
kabul edilir. Nispeten daha yüksek bir krank mili hız dalgalanmasına sahip bir motorda, tork ve
güçte biraz azalma görülebilir[5,6].
Bu çalışmada tek silindirli dört zamanlı bir motorun dinamik modeli oluşturularak krank mili hız
dalgalanmaları simülasyonu ve validasyonu gerçekleştirilmiştir. Matematiksel model, silindir içi
gaz basınç kuvvetleri, hidrodinamik ve kuru sürtünme kuvvetlerini, hareketli parçaların kütle
atalet momentlerini, marş momentini ve harici yük momentini içermektedir. Analizde tek
silindirli bir dizel motordan alınan basınç verileri kullanılmıştır. Matematiksel modelin
çözümünde Taylor seri metodu kullanılmış ve MATLAB programlama dilinde bir simülasyon
programı hazırlanmıştır. Oluşturulan simülasyon programından elde edilen sonuçlar ile tek
silindirli bir dizel motordan elde edilen deneysel veriler karşılaştırılmıştır. Deneysel veriler ile
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sayısal çözümün birbirine oldukça benzer oldukları görülmüştür. Ayrıca geliştirilen simülasyon
programında biyel kütle atalet momentinin krank mili hız dalgalanmalarına etkisi incelenmiştir.

2. MATEMATIKSEL MODELLEME
Krank mili hız dalgalanmalarının analizi için gerekli olan hareket denklemleri elde edilerek model
matematiksel bir model oluşturulmuştur. Model silindir içi gaz basınç kuvvetlerini, piston ile
silindir arasında oluşan hidrodinamik ve kuru sürtünmeleri, krank miline etki eden hareketli
parçaların kütle atalet momentlerini, marş momentini ve muylularda meydana gelen sürtünme
kayıplarını içermektedir. Krank miline etki eden hareketli parçaların kütle atalet momentleri
SolidWorks programı kullanılarak oluşturulan Şekil 1’deki katı modelden elde edilmiştir.

Şekil 1. Krank mili ve hareketli parçaların solid çizimi.

Hareket denklemi türetilirken yapılan kabuller aşağıda listelenmiştir.
• Yer çekimi ihmal edilmiştir.
• Motor bloğunun titreşimleri ihmal edilmiştir.
• Piston hareketinin belirlenmesinde kullanılan yerel koordinat merkezi krank mili merkezi
olarak seçilmiştir.
• Pistonun pim etrafında dairesel hareket yapmadığı kabul edilmiştir.
2.1 Hareket denklemlerinin türetilmesi
Krank mili açısı(θ) ve biyel açısı(β) hareket denklemlerinin türetilmesinde önemli rol oynayan iki
etkendir. Bu açılar piston–krank–biyel mekanizmasının kinematik ilişkilerinden elde edilebilir[3].
Şekil 2’de piston-biyel-krank mekanzmasının şematiği görülmektedir. Buna göre pistonun krank
mili merkezine göre aldığı yol, hız ve ivmesi sırasıyla;
𝑦𝑦2 = ℓ cos 𝛽𝛽 − 𝑟𝑟 cos 𝜃𝜃

(1)

𝑦𝑦̇ 2 = −ℓ𝛽𝛽̇ sin 𝛽𝛽 + 𝑟𝑟 𝜃𝜃̇sin 𝜃𝜃

(2)

𝑦𝑦̈ 2 = −ℓ𝛽𝛽̈ sin 𝛽𝛽 − ℓ𝛽𝛽̇2 cos 𝛽𝛽 + 𝑟𝑟𝜃𝜃̈ sin 𝜃𝜃 + 𝑟𝑟𝜃𝜃̇ 2 cos 𝜃𝜃

(3)
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denklem (1), (2) ve (3)’te verilmiştir. Burada 𝑦𝑦2 pistonunu aldığı yolu, 𝑦𝑦̇2 piston hızını, 𝑦𝑦̈2 ise
piston ivmesini ifade etmektedir.

Şekil 2. Piston-biyel-krank mekanizmasının şematik görünümü ve piston üzerine etki eden kuvvetler

İçten yanmalı motorlarda pistonlar gaz kuvveti, sürtünme kuvveti, yan yüzey kuvveti, karter
basınç kuvveti, biyel kuvveti ve kol muylusundaki sürtünmeden kaynaklanan kuvvetlerin etkisi
altındadırlar[2]. Şekil 2’de pistona etki eden düşey kuvvetler görülmektedir. Genel koordinat
sistemine göre pistonun düşey doğrultuda hareket denklemi Newton’un 2. hareket yasasından,
𝑚𝑚2 𝑦𝑦2 = 𝐹𝐹32𝑦𝑦 + 𝐹𝐹𝑐𝑐ℎ − 𝐹𝐹𝑔𝑔 − 𝐹𝐹µ − |𝜎𝜎𝐹𝐹32𝑥𝑥 |

|𝑦𝑦̇2|
𝑦𝑦̇2

(4)

eşitliği ile ifade edilebilir. Burada 𝑚𝑚2 piston kütlesini, 𝐹𝑔𝑔 silindir içi gaz basınç kuvvetini, 𝐹𝐹µ
hidrodinamik sürtünme kuvvetini, 𝐹𝐹𝑐𝑐ℎ karter basınç kuvvetini, 𝜎𝜎𝐹𝐹32𝑥𝑥 piston eteği ile silindir
arasındaki kuru sürtünme kuvvetini ifade etmektedir.
2.2 Silindir içi gaz basınç kuvvetleri
Pistona etki eden silindir içi gaz basıncının modelde kullanılabilmesi için krank mili açısı cinsinden
ayrı bir matematiksel ifade kullanılması gerekmektedir. Basınç verileri için deneysel ya da
termodinamik ifadelerden elde edilen sonuçlar kullanılabilmektedir[3]. Bu çalışmada basınç
verileri deneysel veriler ile elde edilmiştir. Deneysel basınç verileri Antor 3LD 510 tek silindirli
motordan tam yükte ve maksimum motor momenti devri olan 2100 rpm’de elde edilmiştir.
Basınç verilerini elde etmek için kullanılan deney düzeneği Şekil 3’te görülmektedir. Silindir içi
basınç sinyalleri AVL 8QP500c quartz basınç sensörü ile elde edilmiştir. Analog basınç sinyalleri
Cussons P4110 amflifikatörü ile yükseltilerek dijital sinyallere dönüştürülüp bilgisayara
toplanması için National Instruments USB 6259 veri toplama kartı kullanılmıştır. Ayrıca krank mili
üzerine 1000 pulse’lik encoder yerleştirilerek 0,36° aralıklarla veri kaydedilmiştir.
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Şekil 3. Silindir içi basınç ölçüm düzeneğinin şematik görünümü.

Basınç profili 50 çevrimin ortalaması alınarak türetilmiştir. Modelde,
𝑃𝑃 (𝜃𝜃) =
𝑔𝑔

𝐴𝐴0

+ ∑𝑛𝑛
𝑐𝑐=1

2

(𝐴𝐴 cos 𝑐𝑐𝜃𝜃 +
𝐵𝐵
𝑐𝑐

sin 𝑐𝑐𝜃𝜃)

(5)

𝑐𝑐

denklemi ile basınç profilinin trigonometrik Fourier serisine dönüştürülmüş hali kullanılmıştır.
Denklem (5)’te 𝑃𝑃𝑔𝑔(𝜃𝜃) krank açısına bağlı gaz basıncını, 𝐴𝐴𝑐𝑐 ve 𝐵𝐵𝑐𝑐 ise Fourier katsayılarını ifade
etmektedir.
2.2 Krank milinin dairesel hareket denklemi
Biyel tarafından krank miline uygulanan kuvvet vektörünün skalar değeri krank milinin biyele
uyguladığı kuvvet vektörü ile aynı olup sadece yönleri farklıdır. Dolayısıyla son eşitlikte
tanımlanan kuvvet krank milini döndüren kuvvet olup bu kuvvetin yarattığı moment değeri ise,
𝑖𝑖
𝑗𝑗
𝑘𝑘
𝑀𝑀𝑐𝑐 = �𝑟𝑟 sin 𝜃𝜃 −𝑟𝑟 cos 𝜃𝜃 0�
−𝐹𝐹43𝑥𝑥
𝐹𝐹43𝑦𝑦
0

(6)

𝑀𝑀𝑐𝑐 = 𝑟𝑟 sin 𝜃𝜃 �𝑚𝑚3 𝑦𝑦̈ 3 + 𝑚𝑚2 𝑦𝑦̈ 2 − 𝐹𝐹𝑐𝑐ℎ + 𝐹𝑔𝑔 + 𝐹𝐹µ + 𝐹𝐹𝑢𝑢 � −
𝐹𝐹

𝑟𝑟 cos 𝜃𝜃 � 43𝑦𝑦

ℓ sin 𝛽𝛽−𝐼𝐼3 𝛽𝛽̈ +𝐶𝐶𝑘𝑘𝑘𝑘 (𝛷𝛷̇)
ℓ cos 𝛽𝛽

�

(7)

olarak hesaplanabilir.
Krank miline, biyel kuvveti momenti 𝑀𝑀𝑐𝑐 , ana yatak hidrodinamik sürtünme kuvvetleri 𝐶𝐶4 𝜃𝜃̇, kol
muylusu hidrodinamik sürtünme kuvveti momenti 𝑀𝑀𝛾𝛾 , marş motoru momenti 𝑀𝑀𝑠𝑠 ve harici yük
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momenti 𝑀𝑀𝑞𝑞 etki etmektedir. Dolayısıyla krank milinin hareket denklemi Newton’un hareket
yasasından,
∑ 𝑀𝑀 = 𝐼𝐼4 𝜃𝜃̈

(8)

𝐼𝐼4 𝜃𝜃̈ = 𝑀𝑀𝑐𝑐 + 𝑀𝑀𝑠𝑠 − 𝑀𝑀𝑞𝑞 − 𝐶𝐶4 𝜃𝜃̇ − 𝑀𝑀𝛾𝛾

(9)

şeklinde ifade edilebilir. Burada 𝐼𝐼4 dönel parçaların kütle atalet momentini ifade etmektedir.

3. SONUÇ
Şekil 4’te 6,52 bar indike ortalama efektif basıncı ve 2700 rpm motor hızında deneysel veriler ile
sayısal çözümden elde edilen verilerin karşılaştırılması görülmektedir. Deneysel olarak elden
edilen verilerde 2700 rpm motor hızında krank mili hız dalgalanması %4,44 oranında meydana
gelmiştir. Simülasyonda elde edilen sonuçta ise aynı hızda %3,65 oranında krank mili hız
dalgalanması elde edilmiştir. Veriler karşılaştırıldığında sistemin dalgalanma karakteristiğinin
değişmediği ancak farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu hız dalgalanmalarındaki farklılıklar
analizde kullanılan tek çevrimlik basınç profilinden kaynaklanmaktadır. Pratikte motorun her
çevriminde silindir içi gaz basınç profili değişmektedir. Dolayısıyla deneysel verilerde sistemin
krank mili hız dalgalanma oranı daha yüksektir.

Şekil 4. 2700 rpm motor hızında deneysel veriler ile sayısal çözümün karşılaştırılması.

Şekil 5’te ise 3,76 bar indike ortalama efektif basıncında deneysel olarak elde edilen veriler ile
hareket denklemlerinin sayısal çözümünden elde edilen verilerin karşılaştırılması görülmektedir.
Veriler 2100 rpm sabit motor devrinde elde edilmiştir. Deneysel olarak elde edilen 3,76 bar
indike ortalama efektif basınç değerinde krank mili hız dalgalanması %5,13 oranında meydana
gelmiştir. Simülasyondan elde edilen verilerde ise aynı indike ortalama efektif basınç değerinde
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%4,33 oranında krank mili hız dalgalanması elde edilmiştir. Deneysel veriler ile sayısal çözümden
elde edilen sonuçların birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir. Veriler karşılaştırıldığında
krank mili hız dalgalanma karakteristiğinin değişmediği ancak krank mili açısal hız genliklerinde
farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Bunun sebebi çevrimsel basınç farklılıklarındandır.
Simülasyonda tek çevrimlik basınç profili kullanılmıştır.

Şekil 5. 3,76 bar indike ortalama efektif basıncında deneysel veriler ile sayısal verilerin karşılaştırılması.

Biyel kütle atalet momentinin krank milinin açısal hızına etkisi Şekil 6’da görülmektedir.
Analizdeki sonuçlar 6,52 bar İOEB profilinde ve krank mili ortalama açısal hızı 219,91 rad/s’de
elde edilmiştir. Şekil 4.4’teki karşılaştırma biyel kütle atalet momentinin ihmal ve dahil edildiği
durumlar için gerçekleştirilmiştir. Krank mili açısal hızına göre yapılan bu karşılaştırma dört
zamanlı bir motorun tek çevrimlik sürecini içermektedir. 0-π aralığı sıkıştırma zamanı, π-2π aralığı
iş zamanı, 2π-3π egzoz zamanı ve 3π-4π aralığı ise emme zamanı olarak belirlenmiştir. Biyel kütle
atalet momentinin ortalama krank mili açısal hızına etki etmediği ancak anlık krank mili açısal hız
genliğinde küçük değişimlere neden olduğu gözlemlenmiştir. Biyel kütle atalet momentinin dahil
edilmediği durumda krank mili açısal hız genliği 6,34 rad/s iken dahil edildiği durumda ise 6,42
rad/s olduğu gözlemlenmiştir. Biyel kütle atalet momenti dahil edilmediği durumda krank mili
hız dalgalanmasının azaldığı belirlenmiştir.
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Şekil 6. Biyel kütle atalet momentinin krank mili açısal hızına etkisi.
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Abstract
This study investigated on the effect of production parameters and single/dual sized reinforcement
on the properties of hybrid composites. Al/Al2O3/B4C (10 wt.% Al2O3, 10 wt.% B4C) composites were
produced by hot press method and matrix-reinforced powders were mixed by mechanical alloying (Ball
milling) for 1 h-300 rpm, before the production process. As production parameters; 500 °C-600 °C
temperatures, 150 MPa-180 MPa compaction pressure values, and 60µm Al2O3, B4C reinforcement sized
type single/dual (40 µm/40 µm+60 µm) were selected. Under these conditions, composite specimens for
all parameters were successfully produced. Produced composite samples were investigated on
microstructure and then hardness, compression tests were conducted. As a result of the optical
microstructure investigations, it was observed that the reinforcements were well dispersed in the matrix
thanks to mechanical alloying (Ball milling). Compared to the aluminum matrix phase, an increase in
hardness was improved approximately 2 times. Ultimate compressive strength (762 MPa) was obtained
from composite with dual particle size B4C reinforced 500 °C and 180 MPa production parameters. When
we analyzed our study with the Taguchi method, the results were observed to be compatible with the
experimental and theoretical data. The results of this study showed that the hardness and compressive
strength of hybrid composites could be increased by the addition of dual particle size B4C.

Keywords: Powder metallurgy, Metal matrix composite, Hybrid composite, Mechanical properties.

1. INTRODUCTION
Compared to monolithic materials, metal matrix composites (MMC) show superior properties
such as high hardness, high strength, and high wear resistance as well as lightness properties.
Due to such properties, the use of aluminum matrix composites in the industry is increasing.
Ceramic-based reinforcements are frequently used in reinforcing aluminum matrix materials.
Reinforcements such as TiC, SiC, WC, B4C, and Al2O3 stand out as the reason for selection due to
their properties such as high hardness resistance and high melting temperature (Seetharaman,
2021; Sidhu, Kumar, & Batish, 2016).
Compared to MMC production methods, the Powder metallurgy method is preferred in the
industry as it does not require extra processing. Mechanical alloying is an effective method that
ensures that the reinforcements are well distributed in the matrix phase. The mixed and coldwelded powders are consolidated in a mold, and production is accomplished. In addition to the
superior properties mentioned above, ceramic reinforcements also have material limiting
effects such as reducing ductility. In order to minimize such limitations, composites are tried to
be produced in hybrid structures. The purpose of hybridization is to eliminate the negative
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properties of one supplement with the other supplement (Diler, Ghiami, & Ipek, 2015; Zheng,
Chen, Zhang, Ameyama, & Ma, 2014).
Liu Zhang et all (Zhang et al., 2018) produced the Al/B4C composites by vacuum hot pressing at
different levels of B4C volume fraction. They analyzed mechanical properties such as hardness,
tensile strength, fracture strength. As a result of the obtained values, it was determined that
with the increase of B4C in the composite composition, there was a decrease in the ductility of
the composites, while the hardness and compression strength increased at different levels.
Majzoobi et all (Majzoobi, Atrian, & Pipelzadeh, 2015). Produced Al7075-B4C composite
materials by the powder metallurgy method. Micron-sized B4C reinforcement was distributed in
the matrix phase by ball milling and then consolidated by Hot quasi-static pressing and dynamic
compaction. While it was observed that the reinforcement increased the hardness of the
composite structure, there was a significant decrease in the ductility. Compered the production
methods, it was found that the best method was quasi-static pressing in terms of high density,
hardness, and strength values.
Asghar Z. et all (Asghar et al., 2018) mixed Al-6061 aluminum alloy with 10% wt B4C reinforced
initially by ball milling time from 1 to 5 h. Later, they consolidated the powders and produced
them by sintering at 630 ° C. They found that as the duration of the ball milling process increased,
the distribution of reinforcement improved, while the hardness and compressive strength
decreased partially.
After the literature review, it has been observed that a single reinforcement phase is generally
used in the composite material, and studies involving dual reinforcement have been limited. In
this study, the effects of sintering temperature, compaction pressure, and single/dual size type
of B4C reinforcement on the properties of hybrid composites were investigated.

2. MATERIALS AND METHOD
In this study, 99.5% pure aluminum was preferred to be used as a matrix phase in the hybrid
composite material. The first reinforcement phase was selected 10 wt.% Al2O3, which has 60 µm
average particle size. The second reinforcement phase (10 wt.% ) was selected as 40 µm single
particle size B4C powders or (40 µm+60 µm) dual particle size B4C powders. Before the powders
were consolidated in the hot press, the powder mixture was mechanically alloyed for 300 rpm
1h. Production parameters of hybrid composites are given in Table 1. Mechanically alloyed
powders were produced by solid-state sintering according to the production parameters in the
hot press.
Table 1. Production Parameters
Sample Number

Sintering Temperature
(°C)

Compaction pressure
(MPa)

B4C particle size
(single/dual)

1
2
3
4
5
6
7
8

500
500
600
600
500
500
600
600

150
180
150
180
150
180
150
180

0
0
0
0
1
1
1
1
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The samples were left to cool in the air and then metallographically sanded and polished for
microstructure and mechanical tests. Finally, the obtained results were analyzed with Taguchi
analysis, and optimum results were evaluated.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Metal matrix composite samples were properly obtained by powder metallurgy within the
determined production parameters. The optical microstructures of composites are shown in
Figure 1. It was observed that the B4C and Al2O3 reinforcements were uniformly distributed in
the matrix structure. It was attributed in previous studies that this appearance was obtained
thanks to the ball milling process performed before consolidation. It was observed that the
reinforcement/matrix interface was strengthened and micro-void structures were eliminated
with the ball milling process.

Figure 1. Microstructures of Al/Al2O3/B4C Composites
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Figure 2 shows the variation of Vickers hardness values of Al/Al2O3/B4C hybrid composites. It is
clear that the B4C and Al2O3 reinforcements provided a significant increase in the hardness of the
composites, compared to the matrix. The hardness increased as the B4C reinforcement size type
passed from single to dual, and the maximum hardness value was obtained from Sample 6. The
increase in hardness values of Al-based composites was attributed to the dispersion
strengthening mechanism. Thanks to ball milling, proper distribution, and orientation of hybrid
reinforcements in pure aluminum are thought to directly affect the mechanical properties.
125
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95
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Figure 2. Hardness Properties of Composites

Figure 3 shows the compressive σ-ε curves of hybrid composites and pure Al material varying
according to production parameters. It was determined that the compressive strength increases
with the hybridization of the matrix, and single to dual transformation of the B4C size type has a
positive effect on the compressive strength. The maximum compressive strength value was
obtained from Sample 8. The increase in compressive strength was improved with the increase
of sintering temperature, due to the higher diffusion rate of atoms which triggered chemical
unity between reinforced and matrix powders.

Figure 3. Compressive Strength Curves of Hybrid Composites
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In this study, the experimental design of production parameters was carried out using the
Taguchi method. With this method, cost and time were saved by reducing the number of
experiments. Taguchi's L8 orthogonal array was used for the experimental design of the process.
In this way, the effects of factors on the results were examined. Two levels were determined for
each factor. Production factors and levels are shown in Table 1. Effective parameters in the
process were determined by S/N analysis. Signals refer to the desired effect for results, while
Noise refers to an undesirable effect for results. A High S/N ratio gives optimum results. In this
analysis, the larger is better approach was chosen to maximize hardness and compressive
strength, in Equation 1.

𝑗𝑗

𝑆𝑆
1
1
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = −10𝑙𝑙𝑅𝑅𝑙𝑙10 � � � 2
𝑁𝑁
𝑗𝑗
𝑦𝑦𝑖𝑖

(1)

𝑖𝑖=1

According to Taguchi analysis results; The optimum combination of production parameters for
compressive strength and hardness output, respectively; It was obtained as Sample 8 (600 °C
Sintering temperature, 180 MPa Compaction pressure, and dual B4C particle size type) and
Sample 6 (500 °C Sintering temperature, 180 MPa Compaction pressure and dual B4C particle
size type). Compressive strength in hybrid composites increased with increased temperature
and compaction pressure as well as dual B4C particle size. Hardness values were generally
increased with compaction pressure and dual B4C particle size. From the main effects plot of S/N
ratios, The most significant factor for both compressive strength and hardness output was
obtained as B4C particle size type.

Figure 4. a) Main Effects Plot for Means-Compressive Strength b) Main Effects Plot for SN Ratios
Compressive Strength c) Main Effects Plot for Means-Hardness d) Main Effects Plot for SN Ratios
Hardness
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4. CONCLUSION
Metal matrix composites were successfully produced under specified process conditions. As a
result of the Vickers hardness tests, a hardness increase of approximately 2 times was obtained
when compared to the matrix material aluminum. The maximum hardness was found to be 121
HV (Sample 6). Compressive strength values increased with increasing production temperature,
compaction pressure, and dual presence of B4C particle size. Significant progress was achieved
in the mechanical properties of composites with the hybridization of reinforcements. By using
Taguchi analysis, it was determined that the effective parameters on the hybrid composite
production process are B4C particle size type and compaction pressure, respectively.
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Özet
Ayrık Elemanlar Yöntemi (DEM), dökme katıların akış davranışlarını tahmin etmek, malzeme taşıma
sistemlerini tasarlamak, analiz etmek ve iyileştirmek için sıklıkla kullanılan sayısal bir tekniktir. Bu yöntem,
hareketli sınırları kolayca modellemek ve parçacık akışı dinamiklerini daha iyi anlamak için kullanılır. Ayrık
elemanlar yöntemi ile dökme malzeme taşıma sistemlerinde meydana gelebilecek aşınma, tıkanma,
yapışma ve kırılma gibi problemlerin analizi yapılarak çözümü sağlanır.
Dökme malzeme taşıma ekipmanları üzerindeki aşınma problemi, ekipman parça maliyetleri, makinenin
arıza süresinden kaynaklanan maliyetler ve üretim kaybı gibi çok kapsamlı ekonomik sorunlara yol açabilir.
Aşınmanın tahmin edilebilmesi için dökme malzemelerin bir malzeme taşıma sistemindeki akış
davranışının bilinmesi çok önemlidir. Büyük ölçekli uygulamalarda aşınmanın etkili bir şekilde tahmin
edilebilmesi için malzeme taşıma ekipmanı yapısı, dökme malzeme akışı ve aşınma davranışı modellerinin
birleştirilmesi gerekir.
Bununla birlikte, herhangi bir DEM modelinin doğruluğu, bir kalibrasyon süreci ile belirlenen
parametrelere atanan girdi değerlerine bağlıdır. Bu parametrelerin büyük bir kısmı akış analizi
gerçekleştirilecek olan bakır cevherinin, çarpma, serbest düşme ve parçacık ile yüzey üzerindeki
etkileşimlerin incelenmesi ile elde edilebilmektedir.
Bu çalışmada cevher ve yüzey parametrelerinin belirlenmesi için eğik düzlem testi, yığın & düşme açısı
testi, geri sıçrama katsayısı testi, ağırlık düşürme testi ve aşınma testi çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Aşınmanın tahmin edilebilmesi için bu testlerden alınan ölçüm verileri, tam ölçekli çalışmalarda
kullanılarak, Ayrık Elemanlar Yöntemi (DEM) simülasyonları yapılacaktır. Böylece malzeme aktarım
ekipmanlarında sıklıkla oluşan aşınma problemi için, aşınma analizi gerçekleştirilen geometrinin üzerinde
meydana gelen aşınma miktarı belirlenecek ve ekipman üzerinde aşınma meydana gelebilecek bölgeler
tespit edilerek çözülecektir. Bu sayede ortaya çıkabilecek problemler önceden tahmin edilerek malzeme
seçimi ve geometri optimizasyonu yapılarak tesislerin cevher aktarım işlemi iyileştirilecek ve tesislerin
verimi arttırılmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dökme malzeme akışı, aşınma, ayrık elemanlar yöntemi

DETERMINATION OF COPPER ORE PARAMETERS FOR WEAR ANALYSIS BY
THE DISCRETE ELEMENT METHOD
Abstract
The Discrete Element Method (DEM) is a numerical technique often used to predict the flow behavior of
bulk solids and to design, analyze and improve material handling systems. This method is used to easily
model moving boundaries and to better understand particle flow dynamics. By the discrete element
method, problems such as wear, clogging, adhesion and breakage that may occur in bulk material handling
systems are analyzed and solved.
The problem of wear on bulk material handling equipment can lead to extensive economic problems, such
as equipment part costs, machine downtime costs, and loss of production. It is very important to know
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the flow behavior of bulk materials in a material handling system in order to predict wear. To effectively
predict wear in large-scale applications, it is necessary to combine material handling equipment structure,
bulk material flow and wear behavior models.
The accuracy of DEM models rely on the input parameters which are determined by a set of calibration
processes. Most of these parameters can be obtained by examining the copper ore flow analysis, impact,
free fall and interactions with the particle on the boundary.
In this study, the inclined plane test, the angle of repose & drawdown test, the restitution coefficient test,
the weight drop test and the wear test studies will be carried out to determine the ore and boundary
parameters. In order to predict the wear, the measurement data from these tests will be used in full-scale
studies and Discrete Element Method (DEM) simulations will be made. Thus, for the wear problem that
frequently occurs in material transfer equipment, the amount of wear occurring on the geometry of the
wear analysis will be determined and the areas where wear may occur on the equipment will be
determined and solved. In this way, the problems that may arise will be predicted, material selection and
geometry optimization will be made, and the ore taşıma process of the facilities will be improved and the
efficiency of the facilities will be increased.
Keywords: Bulk material flow, wear, discrete element method

1. GİRİŞ
Taneli malzemelerin hareketlerini hesaplamaya yönelik olarak yaygın bir kullanıma sahip olan
Ayrık Elemanlar Yöntemi (DEM); madencilik, cevher hazırlama, gıda, malzeme nakil, metalürji,
vb. pek çok alanda; taneli malzemelerin hareketleri, birbirleri ve temas ettiği yapılar üzerindeki
etkiler (örn. aşınma), mekanik etkiler (örn. tork), elektrostatik etkileşimler, ısı transferleri, vb.
hesaplamaların yapılmasını mümkün kılmaktadır. Bu sayede, işlemlerin optimizasyonu, ekipman
tasarımı, etkileşimlerin ayrıntılı incelenmesi, vb. çalışmalarda, yardımcı bir mühendislik aracı
olarak kullanılmaktadır. [1]. Maden sektöründe veya taş ocağı işletmelerinde yaygın olarak
kullanılan dökme malzeme taşıma ekipmanları, bant konveyörler, silolar, besleyiciler ve aktarım
oluğu adı verilen elemanlardan oluşmaktadır [2]. Bu taşıma ekipmanları, taşınan malzemenin
özelliklerine bağlı kalarak tasarlanmalıdır. Taşınan malzemenin veri giriş parametreleri, dökme
malzemelerin mekanik ve fiziksel özelliklerini içeren verilerdir. Bu tür özelliklerin belirlenmesi,
dökme malzeme davranışının, gerçekleştirilecek olan deneylerle ve bilgisayar ortamında bu
deneylerin DEM programı yardımı ile kalibre edilip doğrulanmasıyla mümkündür [3].

Şekil 1. Taşıma ekipmanlarının dizayn iyileştirme döngüsü
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Şekil 2. Dökme malzemelerin taşıma ekipmanları

Dökme malzemelerin taşıma ekipmanlarından biri olan aktarım olukları, malzeme taşıma
zincirindeki depolama, taşıma ve diğer işlemler için kullanılan çeşitli ekipmanların arasındaki
malzemeleri iletmek ve yönlendirmek için kullanılan araçlardır [4]. Malzeme özellikleri, ortam
koşulları, hatalı aktarım geometrileri gibi etkilerden dolayı; aktarım oluklarında aşınma, yapışma,
darboğaz oluşumu, tıkanma, dökülme ve toz oluşumu gibi problemleri ortaya çıkmaktadır. Bu
problemler, kapasitesinin azalmasına, tesisin gereksiz ve zamansız durmasına, bakım
maliyetlerinin artmasına, iş gücü kaybına ve iş güvenliği tehlikelerine yol açmaktadır [2].
Yapılan araştırmalar neticesinde, malzeme özelliklerinin taşıma ekipmanları tasarımında önemli
bir rol üstlendiği ve malzeme özelliğinden kaynaklı aşınma probleminin, taşıma ekipmanlarında
sıkça rastlanan problemlerden biri olduğu tespit edilmiştir.

2. AŞINMA
Aşınma, malzemenin aşırı yoğun veya uzun süreli kullanımı nedeniyle malzeme kaybı ile
sonuçlanan zamanla ilerleyen bir bozulma olarak tanımlanır [5]. Yüzeyi yüksek abrazyon
dayanımına sahip malzemelere de aşınma plakası adı verilir. Abraziv aşınma, malzeme yüzeyi
boyunca hareket eden sert parçacıkların neden olduğu aşınma türü olarak tanımlanmaktadır. Bu
aşınma türünün en büyük göstergesi yüzeyde neden olduğu oyuklar ve çizgilerdir. Genellikle
karşısındaki malzemeden daha sert olan parçacıklar yüzeye sürtünerek ciddi abraziv aşınma
oluştururlar [6]. Endüstriyel uygulamalarda sıkça karşılaşılan abraziv aşınma, taşıma
ekipmanlarında da sıklıkla görülmektedir. Taşıma ekipmanları optimum bir tasarıma sahip ise,
aşınma problemleri minimize edilebilmektedir [7]. Aşınma probleminin tespiti ise, Ayrık
Elemanlar Yönteminde cevher ve yüzey parametrelerinin belirlenmesi ile öngörülmekte ve
tasarım optimizasyonu sağlanmaktadır.
a)

b)

c)

d)

Şekil 3. a) Endüstriyel uygulamalarda karşılaşılan aşınma türlerinin dağılımları; b) Parçacık
darbesinden kaynaklı aşınma c) Aşınma plakaları ile kaplanmış aktarım olukları; d) Chute üzerinde aşınan
bölge ve plakalar

3. AYRIK ELEMANLAR YÖNTEMİ
Ayrık Elemanlar Yöntemi Cundall ve Strack (1971) tarafından geliştirilmiştir. Bu metodun temel
prensibi iki ayrık partikül arasındaki etkileşime dayanır. Partiküller arasındaki etkileşim ve buna
bağlı olarak ortaya çıkan kuvvetler fiziksel yasalar tarafından kontrol edilen formüllerle
hesaplanır. İki partikül arasındaki kuvvetler hesaplandıktan sonra partiküllerin bir sonraki
pozisyonları ve oryantasyonları Newton’ un ikinci hareket yasasının entegre edilmesi ile
hesaplanır. Ayrık Elemanlar Yönteminde, kuvvetlerin sadece partiküllere en yakın diğer
partiküllere yayıldığı kabul edilir. Bu nedenle hesaplamalar çok küçük zaman dilimleri
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kullanılarak yapılır ve bu küçük zaman dilimlerinde hız ve ivme sabit kabul edilir. Bu seri
hesaplamalar döngüsü bütün sistem dengeye ulaşıncaya kadar ya da daha önce belirlenmiş olan
bir toplam simülasyon zamanına kadar devam ettirilir [8]. DEM analizinde, aşınmanın doğru bir
simülasyonunu gerçekleştirebilmek için doğru sayısal modelleri kullanmak oldukça önemlidir.
Modellerin matematiksel ifadeleri için her parçacığın öteleme ve dönme hareketi denklemleri
gerekir. Temelde tüm modeller lineer visco-elastisite kullanılarak çözülür. Daha karmaşık
hesaplamalar için, plastik deformasyon gibi farklı girdiler kullanılmalıdır. Bu hesaplamalar için
(örn.aşınma) gerekli olan modeller ise normal kuvvetlerin bileşenlerini hesaplayan Hertzian
Spring Dashpot ve teğetsel kuvvetlerin bileşenlerini hesaplayan Mindlin Deresiewicz modeldir
[3].

Şekil 4. Temas kuvvet modelleri: (a) parçacık-parçacık; (b) parçacık-duvar

4. YAPILAN ÇALIŞMALAR
4.1 Literatür Araştırması
Tablo 1. Bakır cevherinin poisson oranı, elastisite modülü ve yoğunluğunun literatürden bulunması [9]
5% mc Copper Ore
0.34
119
2481.3

Poisson’s Ratio, v
Young’s Modulus, E (Gpa)
Particle Density, ρ (kg/m³)

8% mc Copper Ore
0.34
119
2481.3

4.2 Kalibrasyon Yöntemleri İle Bakır Cevheri İçin Gereken DEM Parametrelerinin Belirlenmesi
DEM analizinde tanımlanması gereken parametrelerin bir kısmı, literatür yardımı ile bulunurken
diğer bir kısmı, test ve kalibrasyon yöntemlerinin DEM analizi ile doğrulanması ile bulunur. Bu
test ve kalibrasyon yöntemleri; eğik düzlem testi, yığın & düşme açısı testi, geri sıçrama katsayısı
testi, ağırlık düşürme testi ve aşınma testidir [10].

4.2.1 Eğik Düzlem Testi
Eğik düzlem testi ile parçacık-geometri arasındaki statik ( Tablo 2) ve kinetik (Tablo 3) sürtünme
katsayıları tespit edilmektedir [11].

Tablo 2. Eğik düzlem deneyinden elde edilen verilerle statik sürtünme katsayısının belirlenmesi
INCLINED PLANE TEST (EĞİK DÜZLEM TESTİ)
STATİK SÜRTÜNME KATSAYISININ BELİRLENMESİ
Yüzey Çifti
Cevher / Yüzey

Bakır Cevheri / St-37

Deney No

Okunan Açı Değeri [°]

μs Değeri

Ortalama μs Değeri

1

33

0,649

0,625
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2
3

32
31

0,625
0,601

Tablo 3. Eğik düzlem deneyinden elde edilen verilerle kinetik sürtünme katsayısının belirlenmesi
INCLINED PLANE TEST (EĞİK DÜZLEM TESTİ)
KİNETİK SÜRTÜNME KATSAYISININ BELİRLENMESİ
Giriş Bilgileri
Cevher / Yüzey
Yer çekimi ivmesi [mm/s²]
Belirlenen Açı Değeri [°]

Bakır Cevheri / St-37
9810
34

Deneyler
Ölçülen Mesafe [mm]
Deney 1 : Zaman [s]
Deney 2 : Zaman [s]
Deney 3 : Zaman [s]
Ortalama Zaman [s]
t²[s²]
İvme, a [mm/s²]
Kinetik (Dinamik) Sürtünme Katsayısı (μk)

90

180

270

0,3
0,4
0,3
0,33
0,11

0,5
0,57
0,47
0,51
0,26
1222,99
0,52

0,64
0,67
0,6
0,64
0,41

4.2.2 Yığın & Düşme Açısı Kalibrasyon Testi
Bu kalibrasyon deneyi, boyut dağılımı parçacık boyut analizi ile belirlenecek olan parçacıkların
hem şev açısı hem de düşme açısı değerlerinin bulunabilmesini amaçlamaktadır [12]. Bu deney
ile DEM analizinde tanımlanabilecek parametreler; parçacık akış debisi, yuvarlanma direnç
katsayısı, adheziv kuvvet değeri ve parçacık-parçacık arasındaki statik, dinamik sürtünme
katsayısı, adheziv mesafe, sertlik ve kuvvet oranıdır [10].
a)

c)

b)

Şekil 5. Yığın & Düşme açısı kalibrasyon testi ile a) üst yığın açısının bulunması; b) yan düşme
açılarının bulunması; c) alt yığın açısının bulunması
a)

b)

c)

Şekil 6. DEM analizinde kalibrasyonun gerçekleştirilmesi ile a) üst yığın açısının bulunması; b) yan
düşme açılarının bulunması; c) alt yığın açısının bulunması

Elde edilen verilere göre; bu açı değerlerinin parametrelere göre nasıl değiştiğinin varsayımları
Tablo 4’ de gösterilmiştir. Bu varsayımların tamamı DEM analizinde gerçekleştirilen birden fazla
simülasyonlar göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
Tablo 4. Açı değerlerinin parametre koşullarına göre değişimleri
PARAMETRELER
Stiffness ratio
Rolling resistance
P-P static friction
P-P dynamic friction

PARAMETRE
KOŞULU

ÜST YIĞIN AÇISI

YAN DÜŞME AÇISI

ALT YIĞIN AÇISI

Artarsa
Artarsa
Artarsa
Artarsa

Değişmez
Azalır
Değişmez
Azalır

Artar
Artar
Artar
Değişmez

Değişmez
Azalır
Değişmez
Değişmez
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Adhesive distance
Force fraction

Artarsa
Artarsa

Azalır
Azalır

Belirsiz
Belirsiz

Azalır
Azalır

4.2.3 Geri Sıçrama Katsayısı Testi
Geri Sıçrama Katsayısı, çarpışmadan sonra normal ayrılma hızının çarpışmadan önceki normal
yaklaşma hızına oranı olarak tanımlanmaktadır. Parçacıkların düzensiz şekilleri nedeniyle,
parçacıklar arasında büyük farklılıklar vardır. Bu nedenle, geri sıçrama katsayısının ölçümünde
hataları azaltmak için birçok tekrar testine ihtiyaç duyulmaktadır [11]. Bu sebeple, birçok test
uygulanarak geri sıçrama katsayısı elde edilmiştir.

4.2.4 Ağırlık Düşürme Kalibrasyon Testi
Bu kalibrasyon testi DEM simülasyon programı içerisinde Ab-T10 kırılma teorisi ile
gerçekleştirilmiştir. Simülasyon programına girilmesi gereken değerler, önce deney yapılarak
daha sonra ise deney ile elde edilemeyen A ve b değerleri, parametrik bir tablo oluşturularak
bulunur. Ab-T10 kırılma parametreleri bulunduktan sonra DEM simülasyon programına veri girişi
yapılır ve kalibrasyonlar yapılmaya başlanır [13].

Şekil 7. Ağırlık düşürme testinin DEM analizinde gerçekleştirilmesi

4.2.5 Aşınma Kalibrasyon Testi
Abraziv aşınma büyük ölçüde birçok endüstriyel proseste gözlemlenir ve yalnızca plaka
değiştirme maliyetlerini değil, aynı zamanda makina arıza süresi ve üretim kaybıyla ilgili
maliyetleri de içeren geniş kapsamlı ekonomik sonuçlara sahiptir. Kum, kayalar, çakıl taşları vb.
farklı durumlarda aşınma olaylarını incelemek için farklı teorik modeller ve sayısal modeller
oluşturulmuştur. Bununla birlikte, büyük ölçekte aşınma simülasyonu ve tahmini piyasada çok
fazla değildir. Bu sebeple parçacıkların aşınma karakteristiklerini ve geometriler üzerindeki
aşınmasını simüle edebilmek için bir aşınma kalibrasyon test cihazı geliştirilmiştir [14].
DEM analizi, aşınma için Archard Wear teorisini kabul etmekte ve arka planda sayısal olarak bu
teoriye göre çözüm yapmaktadır.

Şekil 8. Aşınma deneyinin yapılması ve plakadaki aşınmanın incelenmesi [15]

Aşınma parametresinin belirlenebilmesi için deneydeki; test ekipmanı geometrisi, deney
sırasında uygulanan devir sayısı ve kullanılan parçacık boyutları aynı olacak şekilde DEM analizine
girilmelidir. DEM analizi içerisinde bir yakınsama yapmak gereklidir. Meydana gelen aşınma
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kalınlıklarına veya ağırlık kaybına bağlı olarak simülasyon süresi ve Volume Shear/Work Ratio
değeri (Aşınma Parametresi) belirlenir.

Şekil 9. DEM analizi yapılan aşınma simülasyonu ve aşınmış plakanın CAD programına aktarılması

5. SONUÇLAR
Bu çalışmada, DEM simülasyon programı için gerekli tüm parametrelerin bulunacağı kalibrasyon
yöntemleri ve deney ile DEM simülasyon programında gerçekleştirilen kalibrasyon
sonuçlarından elde edilen veriler ile bakır cevher karakteristikleri belirlenmiştir. Tablo 5 ve Tablo
6’ da belirlenmiş olan tüm parametreler raporlanmıştır. Bu parametreler cevher yapısına, ortam
koşullarına, tanecik boyut dağılımına göre farklılık gösterecektir.
Tablo 5. Parametrelerin bulunacağı kalibrasyon testleri
PARAMETRE BAŞLIKLARI
Boundary

Materials

Belt

Particle

Particle-Boundary

Materials
Interaction

Particle-Belt

Particle-Particle

Particles

Particle

Input

Inlet-Particle
Parameters

Breakage
Fragment
distribution
(Gaudin Schuman)
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PARAMETRE
Density
Young Modulus
Poisson Ratio
Density
Young Modulus
Poisson Ratio
Bulk Density
Young Modulus
Poisson Ratio
Static Friction
Dynamic Friction
Stiffness Ratio
Force Fraction
Adhesive Distance
Restitution Coefficient
Static Friction
Dynamic Friction
Tangential Stiffness Ratio
Force Fraction
Adhesive Distance
Restitution Coefficient
Static Friction
Dynamic Friction
Tangential Stiffness Ratio
Force Fraction
Adhesive Distance
Restitution Coefficient
Particle Size
Rolling Resistance
Mass Flow Rate
Reference Size
Reference Min. Specific Energy
Selection Funtion Coefficient (b)
Maximum t10 Value (A)
Minimum Size
Minimum Size Ratio

PARAMETRENİN BULUNACAĞI
YÖNTEM
LİTERATÜR

LİTERATÜR
10000 cm³'lük TEST KABI
LİTERATÜR
LİTERATÜR
EĞİK DÜZLEM TESTİ
EĞİK DÜZLEM TESTİ
YIĞIN & DÜŞME AÇISI TESTİ
YIĞIN & DÜŞME AÇISI TESTİ
YIĞIN & DÜŞME AÇISI TESTİ
GERİ SIÇRAMA KATSAYISI TESTİ
EĞİK DÜZLEM TESTİ
EĞİK DÜZLEM TESTİ
YIĞIN & DÜŞME AÇISI TESTİ
YIĞIN & DÜŞME AÇISI TESTİ
YIĞIN & DÜŞME AÇISI TESTİ
GERİ SIÇRAMA KATSAYISI TESTİ
YIĞIN & DÜŞME AÇISI TESTİ
YIĞIN & DÜŞME AÇISI TESTİ
YIĞIN & DÜŞME AÇISI TESTİ
YIĞIN & DÜŞME AÇISI TESTİ
YIĞIN & DÜŞME AÇISI TESTİ
GERİ SIÇRAMA KATSAYISI TESTİ
PARÇACIK BOYUT ANALİZİ
YIĞIN & DÜŞME AÇISI TESTİ
YIĞIN & DÜŞME AÇISI TESTİ
AĞIRLIK DÜŞÜRME TESTİ
AĞIRLIK DÜŞÜRME TESTİ
AĞIRLIK DÜŞÜRME TESTİ
AĞIRLIK DÜŞÜRME TESTİ
AĞIRLIK DÜŞÜRME TESTİ
MİNİMUM PARÇACIK BOYUT
FAKTÖRÜ
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Wear

Minimum Volume Fraction for
Fragment Disabling
Simulation Duration
Volume/Shear Work Ratio

Solver
Geometry

PARÇACIK FRAGMAN HACİM
FAKTÖRÜ
AŞINMA TESTİ
AŞINMA TESTİ

Tablo 6. Bakır cevheri karakteristik tablosu
BAKIR CEVHERİ KARAKTERİSTİĞİNİ TANIMLAMAK İÇİN GEREKLİ OLAN
PARAMETRELER
PARAMETRELER

PARAMETRE DEĞERLERİ

Poisson Oranı, v
Elastisite Modülü, E (Gpa)
Yoğunluk, (kg/m³)
Yuvarlanma Direnç Katsayısı, (Rolling Resistance)
Geri Sıçrama Katsayısı, (Restitution Coefficent)
Sertlik Oranı, (Stifness Ratio)
Adheziv Mesafesi (Adhesive Distance), (m)
Kuvvet Oranı, (Force Fraction)
Statik Sürtünme Katsayısı (Static Friction)
Dinamik Sürtünme Katsayısı, (Dynamic Friction)

0,34
119
2481,3
0,1

Bakır-Bakır

Bakır-St37

0,3
1
0,001
0,3
0,5
0,3

0,2
1
0,01
0,1
0,625
0,52

KIRILMA PARAMETRELERİ
A, (Maximum t10 value), (%)
b, (Selection Function Coefficient), (t/kWh)
Ecs, Özgül Ufalanma Enerjisi, (Reference Minimum Specific Energy), (kWh/t)

19,8
2,5
0,455

AŞINMA PARAMETRESİ
Volume/Shear Work Ratio, (m³/J)

1,50E-06

Bu cevher karakteristikleri, bakır cevherinin aktarımında kullanılacak ekipmanların analizinde
uygulanacaktır. Bu parametre eldeleri ve simülasyon programı yardımıyla; aşınma plakalarının
ne kadar süre sonunda aşınacağı, hangi bölgelerdeki aşınma plakalarının kritik bölgede olduğu,
kritik bölgeler için farklı türdeki aşınma plakalarının hangisinin kullanılması gerektiği ve aşınma
plakalarının hangi kalınlıkta olması gerektiği belirlenebilmektedir. Aşınma plakalarının aşınma
veya değişme sürelerinin belirlenmesiyle tesis planlaması daha efektif bir şekilde yapılarak tesis
bakım işlemleri daha doğru belirlenmiş bir programa göre uygulanacaktır. Ayrıca aşınma
analizleri sonucunda elde edilecek veriler ile aşınmanın azaltılması için farklı tasarımlar
geliştirilecektir.
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Özet
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte havacılık, ağır sanayi sektörleri ve birçok alanda son yıllarda yaşanan
gelişmeler, bu alanlarda kompozit malzemelerin daha verimli kullanılması ihtiyacını yaratmıştır. Bu
malzemelere bir alternatif olarak, havacılık uygulamaları, uzaydaki aşırı sıcaklık değişiklikleri göz önüne
alındığında boyutsal olarak kararlı kompozit malzemeler gibi malzemeleri keşfetme ihtiyacını beraberinde
getirmiştir. Bu bakımdan tabakalı kompozit malzemeler, uyarlanabilirlik özellikleri sayesinde uzay
yapılarının boyutsal kararlılık ihtiyacını karşılamak için iyi bir potansiyele sahiptir. Bu çalışmada, mümkün
olan en büyük boyutsal kararlılığı elde etmek için düşük ısıl genleşme katsayılarına sahip simetrik balans
karbon/epoksi kompozit laminatların optimum istifleme dizilerinin elde edilmesi amaçlanmıştır. Fiber
açıları tasarım değişkenleridir ve elastisite modülleri birçok tasarım durumunda doğrusal olmayan
kısıtlamalar olarak ele alınmaktadır. Tasarım problemlerini çözmek için genetik algoritma (GA) ve
genelleştirilmiş kalıp arama algoritması (GPSA) yöntemlerini birleştiren bir hibrit algoritma
kullanılmaktadır. Çalışma, hem geleneksel (0°, + 45°, −45°, 90°) hem de sürekli (−90° ila +90°) fiber açılarıyla
12 katmanlı ve 16 katmanlı kompozit optimizasyonlarını içermektedir. Sonuçlar, literatür değerlerinden
önemli ölçüde daha düşük termal genleşme katsayılarına sahip olan ve mümkün olan en yüksek sertliği
(elastisite modülleri) sağlayan optimum istifleme dizilerinin, sürekli fiber açıları kullanılarak elde
edilebileceğini göstermektedir. Ancak kompozit laminatların ısıl genleşme katsayıları, sertlik kısıtlamaları
sağlanmış olsa bile, sürekli fiber açıları olan tasarımlara göre geleneksel fiber açıları ile optimizasyonda
daha düşük elde edilmektedir. Ayrıca, uzay yapılarının ciddi sıcaklık değişimlerine maruz kaldığı da iyi
bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, seçilen bazı optimum boyutsal kararlı tasarımların belirli sıcaklık
değişimleri altında kompozit malzemelerin Tsai-Wu ve Hashin-Rotem hasar teorileri dikkate alınarak
güvenli olup olmadığı da ayrıca araştırılmıştır. Sonuçlar, hasar zarfları ile birlikte tasarımların malzeme
yönlerindeki gerilmelerinin durumunu gösteren şekillerde sunulmuştur. Sonuçlardan, optimum boyutsal
kararlı tasarımların çoğunun hasar teorilerine göre güvenli bölge içerisinde olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Boyutsal kararlılık, optimizasyon, karbon/epoksi kompozit laminat, hibrit algoritma.

Dimensional Stability Design of Carbon/Epoxy Composite Laminates
Using GA/GPSA Hybrid Algorithm
Abstract
With the development of technology, advancements in the aviation, heavy industry sectors and many
fields in recent years have created the need to use composite materials more efficient in these areas. As
an alternative to these materials, aerospace applications have brought along the need to discover
materials such as dimensionally stable composite materials when considering extreme temperature
changes in space. In this respect, layered composite materials have a good potential to meet the
dimensional stability requirement of space structures thanks to their tailorability characteristics. In this
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study, it is aimed to obtain optimum stacking sequences of symmetric balanced carbon/epoxy composite
laminates with low thermal expansion coefficients so as to achieve the most possible dimensional stability.
Fiber angles are design variables, and elasticity moduli are considered as nonlinear constraints in many
design cases. A hybrid algorithm combining genetic algorithm (GA) and generalized pattern search
algorithm (GPSA) methods is used to solve the design problems. The study involves 12-layered and 16layered composite optimizations with both conventional (0°, +45°, −45°, 90°) and continuous (from −90°
to +90°) fiber angles. The results show that the optimum stacking sequences having considerably lower
thermal expansion coefficients than the literature values and ensuring the highest possible stiffness can
be achieved by using continuous fiber angles. However, thermal expansion coefficients of the composite
laminates are obtained lower in the optimization with the conventional fiber angles compared to the
designs with the continuous fiber angles even if stiffness constraints are provided. Furthermore, it is a
well-known fact that aerospace structures are subjected to serious temperature changes. Therefore, it
has been also investigated whether some selected optimum dimensionally stable designs are safe or not
under certain temperature changes by taking into account Tsai-Wu and Hashin-Rotem failure theories of
composite materials. The results are presented in the figures showing the state of principal stresses of the
designs along with failure envelopes. It is seen from the results that most of the optimum dimensionally
stable designs are within the safe zone according to the failure theories.
Keywords: Dimensional stability, optimization, carbon/epoxy composite laminate, hybrid algorithm.

1. GİRİŞ
Geçmişten günümüze kadar dünyamız teknoloji ve bilim ile şekillenmiştir. Teknolojinin
gelişimiyle havacılık, uzay, otomotiv başta olmak üzere diğer birçok sektör alanı etkilenmiştir.
İnsanoğlu hep daha fazlasını bulma arayışında olduğu için yeni nesil malzeme grubu içerisinde
yeralan kompozit malzemeleri kullanmıştır ve bu malzemeleri daha verimli hale getirecek şekilde
alternatif malzeme kullanımı ihtiyacı doğmuştur. Bu bağlamda günümüzde boyutsal kararlı
kompozit malzemeler sıklıkla kullanılmaktadır. Tabakalı kompozitler dış ortamdan gelen etkilere
maruz bırakıldıklarında uyarlanabilirlik özellikleri sayesinde geometrik yapılarında çok küçük
değişimler gözlemlendiği için boyutsal kararlılık ihtiyacını karşılayacak en iyi potansiyele sahiptir.
Boyutsal kararlılık için önemli parametrelerin başında ısıl genleşme katsayısı ve nem genleşme
katsayısı bulunmaktadır. Isıl genleşme katsayısı parametresi mühendislik yöntem ve yapılarında
dikkat edilmesi gereken bir parametre olup, kullanılan malzemelerin boyutsal özelliklerini ciddi
biçimde değiştirmektedir. Yapılan çalışmalarda bu parametre kontrol edilmediği takdirde,
beklenmeyen sıcaklıklar ortaya çıkararak doğru olmayan sonuçlar verecektir. Literatüre
bakıldığında yapılan araştırmalar bu tip problemlere çözüm bulmaya çalışmıştır. Le Rich ve
Gaudin (1998) yaptığı çalışmada, boyutsal kararlı kompozit plaka tasarlama problemini
incelemiştir [1].Kompozit plakaların düzlem içinde yüksek sertlik, düşük ısıl genleşme
özelliklerinin oluşabilmesi için bir model oluşturmuştur. Bir evrimsel aramalı uzman sayım
algoritması ile fiber açıları optimize ederek minimum ısıl genleşme katsayısı değerleri elde
edilmiştir. Aydın ve Artem (2011) tarafından yayınlanan makalede mekanik ve higrotermal
yüklemeler altında boyutsal kararlı kompozit plakaların termal genleşme katsayısını en aza
indirmeye ve yüksek elastisite modülene sahip lamine kompozitlerin düzlem içi istifleme dizisini
oluşturmak için çalışılmıştır [2]. Kullandıkları optimizasyon yöntemleri ise genetik algoritma (GA),
genelleştirilmiş model arama (GPSA) ve benzetilmiş tavlama (SA) algoritmalarıdır. Diğer
çalışmalardan farklı olarak tek ve çok amaçlı optimizasyon yaklaşımlarıyla tasarımı ele almıştır.
Aydin vd. (2016) yaptıkları çalışmada ise boyutsal kararlı kompozit plakalarda, yüksek sertlik ve
düşük ısıl ve nem genleşme katsayıları özellikleri için, bulunduğu ortam şartlarında boyutsal ve
geometrik yapılarını koruyabilmek için bir tasarım modeli oluşturmuştur. Etkili global
optimizasyon çözümü sonuçlarının bazıları, GA, GPSA ve SA olan bir hibrit algoritmanın çözümleri
ile doğrulamıştır [3].
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Yapmış olduğumuz çalışma, uyduların yapımında kullanılan karbon/epoksi tabanlı, boyutsal
kararlı tabakalı kompozitlerin geliştirilmesidir. Düşük ısıl genleşme katsayısı ve yüksek elastisite
modülü değerlerini sağlayacak fiber açısı istifleme dizileri, algoritma yöntemlerinden GA ve GPSA
yöntemlerinin birleştirilmesiyle oluşan GA/GPSA hibrit algoritması kullanılarak optimize
edilmiştir. Bu çalışmada ön plana çıkan farklılıklardan biri, elastisite modüllerinin birçok tasarım
durumunda yüksek değerler için doğrusal olmayan kısıtlamalar olarak ele alınmasıdır. Bununla
birlikte uzay yapıları ciddi sıcaklık değişimlerine maruz kalmaktadır ve elde edilen maksimum
boyutsal kararlı tabakalı kompozitlerin Tsai-Wu ve Hashin-Rotem hasar teorileri dikkate alınarak
belirli sıcaklık değişimleri altında güvenli olup olmadığı kontrol edilmiştir.

2. MEKANİK ANALİZ
2.1 Klasik Laminasyon Teorisi
Klasik laminasyon teorisi (KLT) ince tabakalı kompozitlerin (Şekil 1) mekanik davranışlarını
belirler. Sıcaklık ve nem değişiklikleri ile ortaya çıkan gerilmeleri değerlendirmek için de kullanılır
[4].

Şekil 1. ΔT termal yüklemeye maruz, global ve lokal koordinatları gösterilen tabakalı kompozit plaka

KLT’ne dayanarak Sıcaklık farkı (termal yükleme) ΔT ile oluşan sıcaklık kuvvet vektörü [NT] ile
ifade edilir.
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Denklem içerisinde gösterilen [�
𝑄 ij]k (i, j = 1, 2, 6), k. tabakanın dönüştürülmüş rijitlik matrisini;
[α]k,k. tabakanın ısıl genleşme katsayıları matrisini ve hk, k. tabakanın alt yüzeyinin orta düzleme
olan uzaklığını ifade etmektedir. Tasarımda amaç fonksiyonu olarak alınan ısıl genleşme katsayısı
(CTE) bileşenleri ( α x ,α y ,α xy ) aşağıdaki gibi yazılabilir:
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Burada, orta düzlem şekil değiştirmeleri [ɛo] ile ve kayma şekil değişimleri [γ0] olarak ifade edilir.
Simetrik bir laminat için [A*]=[A]-1 şeklinde gösterilir ve A*, kısalma-uzama rijitlik matrisi olan
[A]’nın tersidir.
n
Aij
(3)
=  ( Q ij
(h
) k - hk -1 )
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Etkin düzlem boylamasına kayma modülü Ex ve etkin düzlem enine kayma modülü Ey aşağıdaki
gibi ifade edilir [5].
1
Ex =
, Ey = 1*
(4)
*
hA

hA

11

22

2.2 Hasar Analizi
Hasar teorileri, kompozit malzemelerin tasarımında belli kriter dahilinde kullanılmaktadır. Bu
bağlamda, tasarımların mekanik ve/veya termal yüklemeler altında teoriler yardımıyla uygun
şartlarda güvenilir bir performansta olup olmadığına bakılır. Bu çalışmada bunun için Tsai-Wu [6]
ve Hashin-Rotem [7] hasar teorileri kullanılmıştır.
Tsai-Wu Hasar Teorisi
Bu teori anizotropik malzemeler için geliştirilen genel ikinci dereceden hasar kriterini baz alarak
düzlem içi gerilmeye maruz kalan kompozit plakalar için uygulanır ve hasar olmaması için
aşağıdaki şart geçerlidir [6].
2
2
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Hashin-Rotem Hasar Teorisi
Bu teoride fiber hasarı ve matris hasarı olmak üzere iki hasar mekanizması basma ve çekme
yönlerinde ayrı olarak hesaplanmaktadır. Fiber hasar modu fiber doğrultusundaki gerilmeleri göz
önüne alır. Matris hasar modu ise fibere gelen yanal ve teğetsel gerilmelerle ilgilenir [7].
Çekmede lif hasarının ifadesi aşağıda verilmiştir.
σ = σT , σ < 0
1

1

1

(6)

3. OPTİMİZASYON
Optimizasyon, en iyi tasarımı bulmak için kısıtları değerlendiren, problem için önemli
parametreleri minimum veya maksimum yapan en iyileme yöntemidir [8]. Optimizasyon
yaklaşımında, modelleme ve çözümleme olarak iki önemli unsur vardır. Modelleme, problemin
matematiksel olarak ifade edilmesi; çözümleme ise bu modeli sağlayan en iyi çözüme
ulaşılmasıdır. Optimizasyon, mühendislik alanında yaygın kullanım alanı olan kompozit
malzemelerin ve bu malzemelerin boyutsal kararlılığı gibi karmaşık problemlerin modellenmesi
ve çözüme ulaşılmasında kullanılır. Kullanılan bu metotların içinde Genetik Algoritma (GA) ve
Genelleştirilmiş Model Algoritması (GPSA) gibi metasezgisel yöntemler bulunmaktadır. Genetik
algoritma; karmaşık problemlerin çözülmesinde tercih edilen, popülasyon temelli, sezgisel bir
optimizasyon metodudur. Genelleştirilmiş Model Algoritması ise fonksiyonların doğrusal
olmayan kısıtlı optimizasyon problemlerini hesaba katan çözümleme metodudur. GA/GPSA
algoritması, kullanılan her iki algoritmanın en iyi özelliklerini alan ve global optimum çözüm veya
çözümlere en az iterasyonda, dolayısıyla en kısa zamanda yakınsamasını sağlamak için geliştirilen
bir hibrit algoritmadır.
Model problemlerinde kullanılan hibrit GPSA'nın nasıl çalıştığını ve GA ile nasıl etkileşime
girdiğini açıklayan optimizasyon prosedürü aşağıda adım adım açıklanmıştır [8].
Adım 1. GA, maksimum yineleme sayısına varana kadar veya ilerleme değerinde herhangi bir
gelişme olmayana kadar çalışır.
Adım 2. GA sona erdiğinde, ulaşılan optimum çözüm GPSA'nın araması için bir başlangıç noktası
olarak kullanılır.
Adım 3. GPSA, aramasına bir ilk çözüm xo ve başlangıç boyutu Δmo ile başlar.
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Adım 4. Arama aşaması, en iyi çözümden daha düşük bir amaç fonksiyonuna sahip bir çözümle
karşılaşırsa algoritma durur. Sonlandırma kriterleri karşılanmazsa, algoritma sorgulama
aşamasına gider ve ağ boyutunu her desen vektörüyle {di} çarparak bir dizi komşu örgü noktası x
m
i oluşturur.
Adım 5. k'ıncı yinelemedeki yoklama adımında, GPSA, geliştirilmiş bir nokta bulmak için amaç
fonksiyon değerlerini f(x i m)hesaplayarak tüm örgü noktalarını sorgular. Geliştirilmiş bir nokta
bulunursa bu süreç, global optimum ulaşılana kadar birçok yinelemeyle devam eder.

4. PROBLEM TANIMI
Bu çalışmada, boyutsal olarak kararlı yani sıcaklık değişiminde minimum şekil değişimli tabakalı
kompozitlerin fiber açı dizilim tasarımı yapılmıştır. Malzeme olarak karbon/epoksi kompozit
seçilmiştir [9]. Toplamda 32 optimum kompozit laminat tasarım problemi, GA/GPSA hibrit
algoritması kullanılarak çözülmüştür. Problemlerde kısıt olarak Ex ve/veya Ey elastisite modülleri
verilerek mümkün olan maksimum laminat rijitliği sağlanmıştır. Her bir problemin çözümü en az
100 defa tekrarlanmıştır. Kompozit laminatların optimizasyonu sonucunda elde edilen
tasarımların, belirli sıcaklık değişimleri altında Tsai-Wu ve Hashin-Rotem hasar teorileri dikkate
alınarak, model tasarımların güvenli olup olmadığı da ayrıca araştırılmıştır. Tabakalı kompozit
tasarımında kullanılan malzeme özellikleri; E1 = 277.3 GPa, E2 = 7.1 GPa, G12 = 3.49 GPa, ν12
= 0.29, α1 = -1×10-6 1/°C, α2 = 22.42×10-6 1/°C ve tabaka kalınlığı h =0.150 mm olarak sıralanabilir.
Optimizasyon (Opt.) model problemleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Model problemler
Opt.
Min αx
Min αy
Min αx
Min αy
Min αx
Min αy
Min αx
Min αy

Kısıt
Ex
Ey
Ey
Ex
Ex , Ey
Ex , Ey

12 tabakalı

16 tabakalı

[±θ1 / ±θ2 / ±θ3 ]s

[±θ1 / ±θ2 / ±θ3 / ±θ4 ]s

5. BULGULAR VE TARTIŞMA
12 tabakalı ve 16 tabakalı simetrik dengeli karbon/epoksi kompozit laminat için (model
problemler 1-8 ve 9-16) sürekli açılar (−90°:90°) kullanılarak yapılan tek amaçlı GA/GPSA hibrit
algoritma optimizasyon sonuçları sırasıyla Tablo 2 ve Tablo 3’te verilmiştir. Tablolardaki
sonuçlara bakıldığında, αx ve αy ısıl genleşme katsayılarının 10-11 mertebesine kadar minimize
edilebildiği ve Ex, Ey elastisite modüllerinin de verilen kısıtları sağladığı ve hatta çok daha yüksek
değerlerin elde edilebildiği görülmektedir (Bkz., model problem 6, 12 ve 14).

Tablo 2. 12 tabakalı simetrik dengeli [±θ1/±θ2/±θ3]s karbon/epoksi laminat kompozitlerin optimizasyon
sonuçları
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Tablo 3. 16 tabakalı simetrik dengeli [±θ1/±θ2/±θ3/±θ4]s karbon/epoksi laminat kompozitlerin
#

Opt.

Kısıt

Fiber Açı Dizilimi

1

Min αx

-

[55.4 / 9.7 / 85.1] s

2

3.2 / 50.2 / 61.2s
±6.7 / ±81.9 / ±57.4 s
±27.07 / ±87.4 / ±17.9s
±83.3 / ±46 / ±23 s
±33.4 / ±1.2 / ±83.6 s

-

Min αy

3

Min αx

Ex ≥ 100 GPa

4

Min αy

Ey ≥ 50 GPa

5

Min αx

Ey ≥ 50 GPa

αX

αy

EX

Ey

(1/OC)

(1/OC)

(GPa)

(GPa)

-1.142.10-9

-1.156.10-7

97.44

131.7

-4.672.10-7

-5.857.10-9

100.8

78.73

9.472.10-10

-5.337.10-7

98.78

139.2

-4.567.10-7

8.763.10-10

132.0

97.47

9.396.10-11

-4.709.10-7

79.24

101.5

-4.538.10-7

-9.029.10-11

136.5

100.0

6

Min αy

Ex ≥ 100 GPa

7

Min αx

Ex,Ey ≥ 100 GPa

[±82 / ±3 / ±58.5] s

1.279.10-10

-4.536.10-7

100.4

137.1

8

Min αy

Ex ,Ey ≥ 50 GPa

[±31 / ±88.9 / ±9.1] s

-4.532.10-7

-4.451.10-10

137.1

100.5

optimizasyon sonuçları
αX

αy

EX

Ey

(1/OC)

(1/OC)

(GPa)

(GPa)

[±35/±79/±90/±2.7]s

3.113.10-9

-4.532.10-7

102.5

114.1

[±57/±19.2/±69.5/±18.3]s

-4.687.10-7

-2.539.10-9

109.8

84.24

-4.488.10-7

105.0

145.2

#

Opt.

Kısıt

Fiber Açı Dizilimi

9

Min αx

-

10

Min αy

-

11

Min αx

Ex ≥ 100 GPa

[±89.7/±7.9/±32.2/±88.9]s

-7.832.10-10

12

Min αy

Ey ≥ 50 GPa

[±33.5/±1.6/±89.8/±88.9]s

-8.898.10-10

-4.482.10-7

105.6

146.2

13

Min αx

Ey ≥ 50 GPa

[±85.5/±86.2/±18/±27]s

-2.834.10-10

4.514.10-7

102.6

140.9

[±65.8/±2/±69.1/0]s

-4.529.10-7

1.627.10-9

140.2

140.2

Ex,Ey ≥ 100 GPa

[±4/±85.4/±82/34.2]s

-5.507.10-10

-5.347.10-7

103.5

142.5

Ex ,Ey ≥ 50 GPa

[±4/± 34.2/±85.4/82]s

-5.507.10-10

-5.504.10-7

103.5

142.5

14

Min αy

15

Min αx

16

Ex ≥ 100 GPa

Min αy

12 ve 16 tabakalı simetrik dengeli kompozit laminat için (model problemler 17-24 ve 25-32)
geleneksel açılar (0°, ±45°, 90°) kullanılarak elde edilen optimizasyon sonuçları sırasıyla Tablo 4
ve Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 4. 12 tabakalı simetrik dengeli ve geleneksel açılı [±θ1/±θ2/±θ3]s karbon/epoksi laminat
kompozitlerin optimizasyon sonuçları
#

Opt.

Kısıt

Fiber Açı Dizilimi

αX

αy

EX

Ey

(1/OC)

(1/OC)

(GPa)

(GPa)

17

Min αx

-

[±45 / ±45 / ±45]s

-2.5653·10-7

-2.5653·10-7

13.32

13.32

-

[±45 / ±45 / ±45]s

-2.5653·10-7

-2.5653·10-7

13.32

13.32

-2.565·.10-7

13.32

13.32

18

Min αy

19

Min αx

Ex ≥ 30GPa

[±45 / ±45 / ±45]s

-2.5653·10-7

20

Min αy

Ey ≥ 15 GPa

[±45 / ±45 / ±45]s

-2.5653.10-7

-2.5653.10-7

13.32

13.32

21

Min αx

Ey ≥ 15 GPa

[±45 / ±45 / ±45]s

-2.5653.10-7

-2.5653.10-7

35.12

79.75

-2.5653·10-7

35.12

79.75

22

Min αy

Ex ≥ 30 GPa

[±45 / ±45 / ±45]s

-2.5653·10-7

23

Min αx

Ex,Ey ≥ 30 GPa

[02 / ±45 / 902]s

-2.5653·10-7

2.5653·10-7

89.58

115.1

Ex,Ey ≥ 15 GPa

[902 / ±45 / 02]s

-2.5653·10-7

2.5653·10-7

115.1

89.58

24

Min αy

Tablo 5. 16 katmanlı simetrik dengeli ve geleneksel açılı [±θ1/±θ2/±θ3/±θ4]s karbon / epoksi laminat
kompozitlerin optimizasyon sonuçları
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αX

αy

EX

Ey

(1/OC)

(1/OC)

(GPa)

(GPa)

[±45 / ±45 / ±45]s

-2.5653·10-7

-2.5653·10-7

13.32

13.32

-

[±45 / ±45 / ±45]s

-2.5653·10-7

-2.5653·10-7

13.32

13.32

Min αx

Ex ≥ 30GPa

[±45 / ±45 / ±45]s

-2.5653·10-7

-2.565·10-7

13.32

13.32

28

Min αy

Ey ≥ 15 GPa

[±45 / ±45 / ±45]s

-2.5653·10-7

-2.565·10-7

13.32

13.32

29

Min αx

Ey ≥ 15 GPa

[±45 / ±45 / ±45]s

-1.1760·10-6

1.5378·10-6

13.32

13.32

30

Min αy

Ex ≥ 30 GPa

[±45 / ±45 / ±45]s

-2.5653·10-7

-2.5653·10-7

35.12

79.75

-5.6513·10-7

115.1

115.1

2.4075·10-7

115.1

115.1

#

Opt.

Kısıt

Fiber Açı Dizilimi

25

Min αx

-

26

Min αy

27

31

Min αx

Ex,Ey ≥ 30 GPa

[02 / ±45 / 902]s

2.4075·10-7

32

Min αy

Ex,Ey ≥ 15 GPa

[902 / ±45 / 02]s

-5.6513·10-7

Tablo 4 ve Tablo 5’te geleneksel açı kullanımının sürekli açı optimizasyonu değerlerine kıyasla αx
ve αy değerlerini çoğunlukla 10-7 mertebesine yükselttiği; bununla birlikte, verilen elastisite
kısıtlarının sağlandığı ve hatta çok daha yüksek değerlerin elde edilebildiği gösterilmiştir. Örnek
olarak model problem 23, 24, 31 ve 32 verilebilir.
Kompozit malzemelerin optimizasyonu sonucunda elde edilen tasarımların içerisinden model
problem 7-8, 15-16, 23-24 ve 31-32 olmak üzere toplamda sekiz farklı model seçilerek bu Ex ve
Ey kısıtlı optimum tasarımların (min αx ve min αy) boyutsal stabilite performansı, iki farklı termal
yükleme durumu (ΔT = −100 °C ve ΔT = 150 °C) uygulanarak incelenmiştir. Bunun için Tsai-Wu
(TW) ve Hashin-Rotem (HR) hasar kriterleri dikkate alınmış ve sonuçlar Şekil 2 - 6 arasında
sunulmuştur. 12 tabakalı kompozit tasarımlar dikkate alındığında, Şekil 2’de yeşil ile ifade edilen
tasarımların yani ΔT = −100 °C‘ de min αx ve min αy tasarımlarının tüm hasar kriterlerine göre
güvenli olduğu görülmektedir. Mavi ile ifade edilen min αy tasarımının ΔT =150 °C ‘ de TW’ya göre
güvenli olduğu ama min αx tasarımının iki kritere göre de güvensiz olduğu görülmektedir. Şekil
4’te geleneksel açılı kompozit malzeme tasarımlarında ΔT = −100 °C‘ de min αx ve min αy’nin TW
ve HR için de güvenli olduğu, ΔT =150 °C’ de min αx ve min αy tasarımlarının sadece TW hasar
kriterine uygun olduğu görülmektedir.

Şekil 2. 12 katmanlı kompozitin performansı

Şekil 3. 16 katmanlı kompozitin performansı

16 tabakalı kompozit tasarımlar dikkate alındığında, Şekil 3’te yine yeşil renk ile ifade edilen
ΔT = −100 °C ‘de ve mavi renk ile ifade edilen ΔT = −150 °C’de min αx ve min αy tasarımlarının en
az bir hasar kriterini sağladığı görülmektedir. Şekil 5’e bakıldığında geleneksel açılı kompozit
tasarımlarının aynı şekilde aynı renklerle ifade edilen ΔT = −100 °C‘de ve ΔT = 150 °C’de min αx
ve min αy tasarımlarının da en az bir hasar kriterine uygun olduğu görülmektedir.
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Şekil 4. 12 katmanlı kompozitin performansı

Şekil 5. 16 katmanlı kompozitin performansı

6. SONUÇ
Çalışmada, bir boyutsal kararlı optimum kompozit laminat tasarım problemi için gerekli rijitlik
kısıtları da belirlenerek GA/GPSA hibrit algoritma metodu ile çözülmüştür. Bu bağlamda 32
farklı tasarım problemi sunulmuştur. Her durum için en az 100 bağımsız arama yapılmıştır ve
fiber açı dizilimleri mümkün olan en düşük ısıl genleşme katsayılarını ve yüksek elastisite
modüllerini sağlayacak şekilde optimize edilmiştir. Optimizasyonun sonucunda sıcaklık
değişimine karşı yüksek boyutsal kararlı karbon/epoksi kompozit tasarımlar elde edilmiş ve
ayrıca iki farklı sıcaklık değişimi için boyutsal kararlılık performanslarının (şekil değişimlerinin)
Tsai-Wu ve Hashin-Rotem hasar kriterleri ile güvenli bölgeler içerisinde olduğu kanıtlanmıştır.
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Tek Katlı Yaprak Yaylara Uygulanan Çinko Lamel Yüzey Kaplamasının
Korozyon Dayanımı Ve Yorulma Ömrü Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
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Özet
Makas olarakta adlandırılan yaprak yaylar, eski model binek arabaları, hafif, orta ve ağır ticari
vasıtalar, yük taşımacılığı yapan kamyonların ön ve arka aks sistemlerinde kullanılan süspansiyon
elemanlarıdır. Yol koşulları sebebiyle şasi ve aktarma organlarına ani olarak gelen yüklerin
meydana getirdiği enerjiyi depolayarak ve daha sonra depoladıkları enerjiyi açığa çıkararak sürüş
konfor ve emniyeti sağlarlar. Konvansiyonel, parabolik, multi parabolik, z tipi gibi farklı tiplerde
yaprak yaylar mevcuttur. Yaprak yaylar, tek katlı olabileceği gibi lamaların bağlantı elemanlarıyla
üst üste yerleştirilerek monte edilmesiyle birden çok katlı da olabilirler. Yay çeliğinden üretilen
yaprak yayların üretim aşamaları makas tipine göre değişmekle beraber genel olarak, kesim, ısıl
işlem, kumlama, yüzey kaplama, montaj ve yükleme operasyonu olarak sıralanabilir. Lamalar
istenilen boyda kesildikten sonra ısıl işlem proseslerinden geçirilir. Kumlama işlemi soğuk işlem
prosesidir ve çelik bilyalar ile malzeme yüzeyine püskürtme yapılarak yüzey temizliği
gerçekleştirilir. Kumlama işlemi sonrasında yaprak yaylar boya prosesine hazır duruma getirilir.
Boya prosesinde yaprak yayların boyanması ile korozyona karşı önlem alınır. Korozyon
malzemenin yorulma ömrünü etkiler ve malzemenin ömrünü belirli oranlarda azaltır.
Malzemelerde yorulma sonucunda; çatlak oluşumu, çatlağın yayılması ve çatlağın yayılması
sonucunda ani olarak kırılma meydana gelir. Yaprak yaylar, yüksek mukavemetli, yüksek yorulma
ömürlü, korozyona karşı dirençli ve dayanıklı olmalıdır. Yaprak yaylar, çeşitli yol şartlarında taş
çarpmalarına, çamura, yağmur sularına maruz kalmaktadır. Nemli ve rutubetli ortamlarda
faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu nedenle bir süre sonra yaprak yaylarda korozyon meydana gelir.
Bu nedenle yaprak yayların yüzeyini korozyona karşı dayanıklı duruma getirmek için uygun
kaplama yönteminin seçimi önem taşır. Yaprak yayların yüzeyini korozyona karşı korumak için
farklı kaplama yöntemleri mevcuttur. Bu kaplama yöntemlerinden bir tanesi kataforez kaplamadır.
Kataforez kaplamada boyanacak malzeme katottur. Boyanacak malzeme boya banyosuna
daldırıldıktan sonra elektrik akımı geçirilir ve boya malzemeye doğru çekilerek malzemenin
kaplanması sağlanır. Kataforez kaplama, su bazlı bir boyadır. Yüzey işlem, kaplama ve kürlenme
adımlarından oluşur. Homojen film kalınlığı, yüksek korozyon direnci gibi avantajları vardır. Fakat
yüksek üretim maliyeti ve enerji tüketimi gibi dezavantajları bulunmaktadır. Çinko lamel kaplama,
çinko, alüminyum lameller ve katkı malzemelerinden oluşan bir kaplama yöntemidir. Hidrojen
gevrekliği riski bulunmamaktadır. İnce kaplama kalınlığı, yüksek seviyede korozyon dayanımı
olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, yaprak yaylardan, kaplama yöntemlerinden, kaplama
yöntemlerinin avantajları ve dezavantajlarından bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yaprak yay, yorulma ömrü, korozyon, kataforez kaplama, çinko lamelli kaplama
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Investigation of the Effect of Zinc Lamella Surface Coating Applied to
Single Layer Leaf Springs on Corrosion Resistance and Fatigue Life
Abstract
Leaf springs called scissors are suspension elements used in the old model passenger cars, light, heavy
and light commercial vehicles, motortrucks, front and rear axle systems of trucks. Leaf springs store the
energy created by sudden loads on the chassis and drive train due to road conditions and then release
their stored energy, providing driving comfort and safety. There are different types of leaf springs such
as conventional, parabolic, multi parabolic, z type. leaf springs consist of single or multiple layers. In multilayer leaf springs the layers are placed one above the other and mounted with fasteners. Production
stages of leaf springs made of spring steel vary according to the leaf spring type. Generally, cutting, heat
treatment, shot peening, surfacing, assembly and loading operation can be listed. After the layers are cut
to the desired length, they go through the heat treatment process. Shot peening is a cold working process
and the surface is cleaned by spraying the material surface with steel balls. After the shot peening process,
the leaf springs are made ready for the painting process. In the paint process, measures are taken against
corrosion by painting the leaf springs. Corrosion affects the fatigue life of the material. Corrosion affect
the fatigue life of the material and reduces the life of the material at a specific rate. As a result of fatigue
in materials; As a result of crack formation, crack propagation and crack spread, a sudden fracture occurs.
Leaf springs must be of high fatigue life, high strength, corrosion resistant and durable. Leaf springs are
exposed to stone collisions, mud, rain water under various road conditions. Leaf springs continue their
activities in humid environments and damp air. Therefore, after a while, corrosion occurs in the leaf
springs. For this reason, it is important to choose the appropriate coating method to make the surface of
the leaf springs resistant to corrosion. Different coating methods are available to protect the surface of
leaf springs against corrosion. One of these coating methods is Cataphoresis coating. The material to be
painted in cataphoresis coating is the cathode. After the material to be painted is sinked in the dye bath,
an electric current is passed and the paint is pulled towards the material to cover the material.
Cataphoresis coating is a water-based paint. It consists of surface treatment, coating and curing steps. It
has advantages such as homogeneous film thickness and high corrosion resistance. However, it has
disadvantages such as high production cost and energy consumption. Zinc flake coating is a coating
method consisting of zinc, aluminum lamella and additive agents. There is no risk of hydrogen
embrittlement. It is known to have thin coating thickness, high level of corrosion resistance. In this study,
leaf springs, coating methods, advantages and disadvantages of coating methods, corrosion tests will be
mentioned.

Keywords: Leaf spring, fatigue life, corrosion, cataphoresis coating, zinc flake coating

1. GİRİŞ
Bir aracın şasisi aracın iskelet sistemi olarak adlandırılabilir. Araca bindirilen yükü, motoru ve
aktarma organlarını taşır. Yaylar, dingil ile tekerlekler arasına yerleştirilir. Makas olarakta
adlandırılan yaprak yaylar enerjiyi depolayan süspansiyon elemanlarıdır. Hareket durumundaki
araca yol koşulları nedeniyle gelen darbeler tekerlekler aracılığı ile kısa bir süre içerisinde
kinetik enerji olarak yaylara iletilir. Yaylar kinetik enerjiyi potansiyel enerji olarak üzerinde
depolar ve bir süre sonra potansiyel enerjiyi yavaş bir salınım hareketiyle kinetik enerjiye
dönüştürerek bırakırlar. Şekil 1’de görüldüğü gibi her bir geri sıçrama bir öncekinden küçük olur
ve böylece aracın aşağıya ve yukarıya hareket etmesi durarak yoldan gelen darbeler şasiye
geçmeden yay üzerinde sönümlenmiş olur. Salınım hareketlerinin kontrolü ile sürüş konforu
sağlanır. Salınım hareketi kontrol edilmezse direksiyon hakimiyeti üzerinde olumsuz bir etki
yaratır. Yaprak yaylar yoldan gelen darbeleri şasiye geçmeden sönümleyerek sürüş konforu ile
emniyeti sağlarlar [7].
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Şekil 1.Tümsekten geçen bir aracın yay salınımları [7]

Yaprak yaylar, eski model binek araçlarda, demiryolu araçlarında, hafif, orta ve ağır ticari
vasıtalarda, kullanılırlar. Yaprak yayların konvansiyonel, parabolik, multi parabolik, z tipi gibi
farklı tipleri mevcuttur. Parabolik yaprak yaylarda, yay katları parabolik hadde işleminden
geçerler ve kat kalınlıkları uç kısımlara doğru azalır. Konvansiyonel yaprak yaylara göre kat
sayısı daha az olup, ağırlık olarak daha hafiftirler. Konvansiyonel yaprak yaylarda, yay katlarının
kalınlığı her bölgesinde aynıdır. “z” şeklindeki yaprak yaylar ise, z tipi yaprak yay olarak
adlandırılırlar. Yaprak yay tipine göre farklı sarf malzemeler kullanılmakta olup, bu sarf
malzemeler civata, somun, sac plaka, lastik takoz, burç, kelepçe vs. gibi malzemelerdir. Birden
çok katlı yaprak yaylarda, yay katları bir araya getirildikten sonra merkez delikten geçirilen
civataya somun takılarak torklama işlemi gerçekleştirilir. Civata katları bir arada tutmayı
sağlarken, katların boyuna kaymasını da önlemiş olur. Kelepçe, anakat ve diğer katları bir arada
tutarak katların enine kaymasını önler ve katların dağılmasını engellemiş olur. Yaprak yaylarda,
yay gözü katın uç kısmının kıvrılması ile meydana gelir. Yay gözünün içine burç çakma işlemi ile
burç monte edilir ve burç içinden geçirilen civatalar ile yaprak yay araca monte edilir. Kauçuk
burç, bronz burç, demir burç, yarıklı burç gibi farklı burç tipleri vardır. Lastik takoz, katlara
monte edilerek katların birbirine temas etmesini engeller. Şekil 2’ de yaprak yay ve yaprak
yayda kullanılan bazı sarf malzemeler görülmektedir.

Şekil 2.Yaprak yay parçaları

Yaprak yaylar, yay çeliğinden üretilirler. Yeterli yük dayanımı, kırılmaya karşı dayanımının
yüksek ve elastikliğinin yüksek olması yay çeliklerinden beklenen özelliklerdir [1]. Yaprak yay
üretim aşamaları, kesim, delik, hadde, göz kıvırma, ısıl işlem, kumlama, boyama, montaj, ön
yükleme işlemleri olarak sıralanabilir. İlk üretim aşaması olan kesme işleminde, lama olarak
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gelen ham malzeme istenilen boyda kesilir. Kesilen malzeme, merkez delik delme ve uç delik
işlemleri için delme işleminden geçer. Parabolik tip yaprak yaylar, katların ısıtılarak
merdanelerin arasından geçirilmek suretiyle inceltilerek istenilen kalınlık elde edilmesi için
parabolik hadde işlemine tabi tutulurlar. Göz kıvırma işleminde, anakatın uçları ısıtılarak
istenilen çapta kıvrılır ve yay gözü meydana gelir. Isıl işlem prosesine gelen katlara kavis verilir
ve ısıl işlem sonrası istenilen sertlik değerleri elde edilir. Kumlama işleminde, aşındırıcı
partiküller malzeme yüzeyine püskürtülür. Kumlama işlemi ile malzemenin yorulma dayanımı
arttırılır. Malzeme yüzeyi temizlenir, kir ve pastan arındırılır. Normal kumlama ve stresli
kumlama olmak üzere iki farklı şekilde kumlama işlemi uygulanır. Kumlama işlemi sonrasında,
katlar boya işlemine geçerler. Katlar boyanarak korozyona karşı önlem alınır [4]. Boyanan katlar
montaj işlemine geçerler. Anakat ise ve yay gözü var ise, yay gözüne burç çakma işlemi yapılır.
Çok katlı makas ise ve katlarda lastik takoz var ise lastik takoz monte edilir. Daha sonra katlar
bir araya getirilir ve merkezden geçirilen civataya somun takılarak, torklama işlemi yapılır.
Kelepçeli makas ise, kelepçe monte edilir. Montaj işlemi tamamlanan yaprak yaylar, ön
yükleme prosesinde yükleme işlemine girerler ve yükleme işlemi sonrasında etiketleme,
markalama gibi işlemler yapılarak paketlenir.
Genel olarak, hafif, orta ve ağır ticari araçlarda kullanılan makasların üstüne uygulanabilecek
kaplama işlemleri değerlendirilecektir. Çalışmamızda, tek katlı yaprak yaylara uygulanan çinko
lamel yüzey kaplamasının korozyon dayanımı ve yorulma ömrü üzerindeki olan etkisi
incelenmiştir.

2. YAPRAK YAYLARIN KAPLAMA İŞLEMİ
Malzemelerde yorulma; yorulma sonucunda çatlak oluşumu, oluşan çatlağın yayılması ve
çatlağın kontrolsüz olarak yayılması sonucunda malzemede ani kırılma meydana gelmesi olarak
üç aşamalıdır. Korozyon malzemenin yorulma ömrünü etkiler. Bu nedenle yaprak yaylar,
korozyona karşı dayanıklı ve dirençli olmalıdır [4]. Korozyon; maddelerin, çeşitli çevresel
etkilerle kimyasal ve elektro kimyasal değişme ya da fiziksel çözünme sonucunda aşınmasıdır.
Elektrolitik korozyon ve atmosferik korozyon olmak üzere iki tür korozyondan bahsedilebilir.
Elektrolik korozyonda, elektrolit içine anot ve katot daldırılmış olmalıdır. Atmosfere açık
durumdaki bir metalin yüzeyinde, havadan yoğunlaşan nem de elektrolit görevini görmektedir.
Atmosferik korozyon, yağışlar veya atmosfer içindeki su buharının yoğunlaşması sonucunda
yüzey üzerinde bir sıvı film oluşması ile fiziko kimyasal olayların metal yüzeyinde meydana
gelmesi sonucunda oluşur. Atmosferik korozyon hızı, endüstriyel kirlenme derecesine ve
meteorolojik koşullara bağlıdır. Yüzeylerin, ıslak kalma sıklıkları, ıslak kalma süreleri, yüzey
üzerinde biriken kirler, tozlar, havadaki rutubet, hava sıcaklığı, yıllık yağış miktarı ve sıklığı,
rüzgar hızı korozyon hızını önemli ölçüde etkiler [3]. Korozyona karşı alınan önlemlerden biri
kaplama işlemidir. Kaplama işlemi ile, malzeme yüzeyi kaplanarak malzemenin korozyondan
korunması amaçlanır. Kaplama yöntemlerinden biri olan kataforez kaplama elektrokimya
prensiplerine dayanan su bazlı kaplama yöntemidir. Kataforez astarını oluşturan kimyasal
maddeler, reçine,pigment, solvent ve katkı maddeleri olarak 4 grupta toplanabilir. Kataforez
boyadaki su oranı yaklaşık olarak %80-90 civarındadır. Bu kaplama yönteminde boyanacak
malzeme elektrik devresinin katodu durumundadır. Boyanacak malzeme elektro kaplama
banyosuna daldırılır ve iş parçası ile elektrotlar arasına elektrik akımı verme suretiyle kaplama
işlemi gerçekleştirilir [8]. Kataforez boya prosesi sırasıyla yağ alma-1, yağ alma-2, durulama-1,
aktivasyon, durulama-2, fosfatlama, durulama-3, pasivasyon, durulama-4, DI durulama,
Kataforez kaplama, UF durulama-1, UF durulama-2, Kataforez fırını aşamalarından
oluşmaktadır [6]. Kataforez kaplamanın, kompleks yüzeylere düzgün ve yeterli olarak
uygulanabilirliği, düzgün film oluşumu (eşit kaplama kalınlığı), yüksek korozyon dayanımı,
havayı kirleten maddeler içermemesi, su bazlı olması nedeniyle yanma ve parlama riski
olmaması, yüksek üretim hızı gibi avantajları bulunmaktadır [6]. Kataforez boyanın dezavatajı,
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kaplama yapılmasa dahi banyonun sürekli açık kalması gerektiği için enerji tüketiminin yüksek
olması, ilk yatırım maliyetinin yüksek olmasıdır. Çinko lamelli kaplama, alüminyum
lamellerinden, yüksek oranda çinko ve katkı malzemelerinden meydana gelen kaplama
yöntemidir[5]. Lamel teknolojisi zorlu korozif ortamlarda malzemeyi korur. Çinko lamel
kaplamanın şematik gösterimi şekil 3’teki gibidir [10]. Ön işlem de yüzey temizliği yapıldıktan
sonra, kaplama yapılacak ürünün kaplama kimyasalına daldırılması veya kaplama yapılacak
malzemeye sprey tabancaları ile püskürtme yönteminin uygulanması, kaplanan ürünlerin
kürlenmesi ve son olarak ürünlerin kaplama tesisi çıkışında soğutulması adımlarından oluşur
[9].

Şekil 3. Çinko lamel kaplama yapısal diyagramı [10]

Çinko lamel kaplama, akımsız bir kaplama yöntemidir.Hidrojen gevrekliği riski bulunmaz [5].
Hidrojen gevrekliği riski bulunmadığı için yüksek sertliğe sahip çelikler için uygundur. Düşük film
kalınlığına sahiptir. Ortalama 8-20 µm olup insan saçından daha incedir [2].

3. Sonuç
•
•
•
•

Yapılan çalışma sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir;
Süspansiyon elamanı olan yaprak yaylardan ve kataforez kaplama ve çinko lamel kaplama olarak
iki ayrı kaplama yönteminden bahsedilmiştir.
Yaprak yaylarda uygun kaplama yöntemi seçiminin yaprak yayın ömrü üzerinde ciddi bir etkisi
olduğu görülmüştür. Bu nedenle korozyon direnci yüksek kaplama yönteminin seçimi önemlidir.
Kataforez kaplama, yüksek korozyon dayanımı, kompleks yüzeylere uygulanabilirliği, düzgün film
oluşumu gibi avantajları bulunurken çinko lamel kaplama yüksek korozyon dayanımının yanında,
hidrojen gevrekliği riskinin bulunmaması gibi önemli bir avantaja sahiptir.
Tek katlı yaprak yaylara uygulanan çinko lamel yüzey kaplamasının yayların kullanım ömrünü
arttıracağı tarafımızca tespit edilmiş olup, deneyler sonuçlarla verilecek üstünlükler başka bir
çalışmada detaylı olarak anlatılcaktır.
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Sonlu elemanlar yöntemi ile çarpma etkisinde yorulma analizi: Vites
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Özet
Bu çalışmada, yay geri getirmeli ve malzemesi st 37 olan vites kolunun %30 cam elyaf katkılı pa6gfr30
özellikli Polyamid’den imal edilmiş kumanda kutusuna tekrarlı çarpma etkisinde kumanda kutusunda
oluşabilecek yorulmanın analizi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada öncelikle yayın vites koluna uyguladığı
kuvvetin etkisinde kolun çarpma hızı ve süresi, rijit cisim dinamiği analizi ile tespit edilmiştir. Bu analizde
çarpma hızı direk olarak tespit edilemediğinden öncelikle kumanda kolunun açısal hızı belirlenmiştir. Bu
açısal hızın etkisinde kolun çarpma noktasındaki çizgisel hızı ve buradan da kuvvet uygulama süresi
hesaplanmıştır. Bu işlemden sonra vites kolu ve kumanda kutusu lokal mesh uygulaması ile elastik hale
getirilmiştir. Vites kolunun kumanda kutusuna temas ettiği noktada, contact mesh uygulaması ile nod
sayıları arttırılarak temas noktasındaki gerilim değişimleri analiz edilebilmiştir. Elde edilen mesh yapısının
uygunluğu mesh metrik metotları ile incelenmiştir. Mesh yapısının uygunluğu belirlendikten sonra tek
çarpma etkisinde gerilim analizleri ve tekrarlı çarpma etkisinde de yorulma analizleri gerçekleştirilmiştir.
Yapılan analizler ile elde edilen sonuçlar gerçek şartlar ile karşılaştırılarak analiz sonuçları doğrulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sonlu eleman, çarpma analizi, yorulma

Fatigue analysis under impact effect by finite element method: Impact
effect example of gear lever on control box
Abstract
In this study, the analysis of fatigue that may occur in the control box has been performed under the effect
of repetitive impact of the gear lever which has material St 37 with spring return, on control box which
has material of Polyamide with 30% glass fiber reinforced pa6gfr30. In this study, firstly, the impact speed
and duration of the arm under the effect of the force applied by the spring to the gear lever were
determined by rigid body dynamics analysis. In this analysis, first of all, the angular velocity of the gear
lever was determined since the impact velocity could not be determined directly. Under the effect of this
angular velocity, the linear velocity of the arm at the point of impact and the force application time were
calculated from this. After this process, the gear lever and control box are meshed with local and contact
mesh applications. At the point where the gear lever touches the control box, the number of nodes was
increased with the contact mesh application and the stress and strain changes at the contact point could
be analysed. The suitability of the obtained mesh structure was examined by mesh metric methods. After
determining the suitability of the mesh structure, stress was investigated under single impact and fatigue
analysis was performed under repeated impact. The results obtained from the analyzes made were
compared with the real conditions and the analysis results were verified.
Keywords: Finite element, impact analysis, fatigue

1. GİRİŞ
Günümüzde, birçok karmaşık problemlerin çözümünde etkin olarak kullanılmaktadır. Sonlu
elemanlar metodundaki temel mantık, karmaşık bir problemi basite indirgeyerek çözüme
götürmektir. Bu metotta çözüm bölgesi, çok sayıda, basit, küçük, birbirine bağlı, sonlu eleman
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adı verilen alt bölgelere ayrılmaktadır. Yani kısacası, oldukça büyük olan bir model daha kolay
çözülebilen, birbirine çok sayıda düğüm noktalarıyla bağlanmış parçalara ayrılarak çözümü kolay
bir hale getirilmektedir. Sonlu elemanlar yönteminde malzeme özelliklerine göre yapıya esneklik
kazandırılarak iç kuvvetlerin yapıya nasıl etkiledikleri tespit edilmeye çalışılır. Yapıların esnekliği,
sınır şartlar altında belirli geometrilere sahip birçok elemanın düğümler vasıtasıyla birbirine bağlı
olduğu ızgara şeklindeki ağ yapısı ile sağlanmaktadır. Düğüm noktalarının birbirine göre konumu,
hızı ve ivmesi uygulanacak sınır şartlara bağlı olarak kullanılacak sonlu elemanlar yöntemini
belirlemektedir. Bu kapsamda sonlu elemanlar yöntemi ile birçok mühendislik alanında modeller
geliştirilerek sayısal çözümleme ile sonuca ulaşılabilmektedir. Mekanik yapı analizlerinde
kullanılan yöntemler, statik sınırlar ile statik yapısal analizi, dinamik sınır şartları ile geçiş dinamiği
analizi, yine dinamik yükler altında çok kısa süreli yüksek genlikli yüklerin sınır şartlarına maruz
kalan explicit analiz olarak örneklendirilebilir. Geçiş dinamiği analizinde en önemli husus sınır
şartlarının zamana bağlı olarak değişmesi ve yapıya ait ağı oluşturan düğüm noktalarının hız ve
ivmelerinin bulunmasıdır. Ediz, B ve diğ, bir aracın gündüz farının uzun süreli sinüs şeklindeki şok
dalgaların etkisi altındaki davranışını belirlemek için geçiş analizi kullanmıştır. Bunu
gerçekleştirebilmek için öncelikle geçiş analizinde kullanılacak sınır şartlarının etkime süresini
belirlemiştir [1]. Demirkaya, Ö.F. ve Tüfekçi, K, yaptıkları çalışmada dinamik yüke maruz bir
yapıda oluşan gerilmeleri zaman düzleminde belirlemek için direkt transient yöntemleri
kullanmışlardır. Transient yönteminde yapının maruz kaldığı dinamik yük analize doğrudan
zaman serisi olarak verilir ve çıktı olarak yine zaman serisi olarak gerilmeler elde edildiğini ifade
etmişlerdir [2]. Özdemirli, E., yaptığı tez çalışmasında deneysel çalışma sonucu elde edilen
basıncın zamanla değişim grafiğine bir fonksiyonla yaklaşım yaparak bu basınç fonksiyonunu plak
üzerine uygulanarak transient analiz gerçekleştirmiştir [3]. Muhammed, A ve Shanono, I,
çalışmalarında kardan mafsallı bir milin dinamik yükler altında cevabını incelemek için geçiş
analizi yöntemini kullandıklarını ve bu analiz yöntemi ile yapıya zamana bağlı olarak değişken
kuvvetlerin etkisinin incelenebildiğini söylemişlerdir [4]. Bu çalışmalarda değişken yük altında,
uzun süreli ani yüklemelerde geçiş analizinin etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada da vites
kolu ile uygulanan düşük hıza sahip çarpma etkisi altında kumanda kutusundaki yorulmanın
tespiti için geçiş analizleri gerçekleştirilmiştir. Nitekim, Yuriy, A ve diğ, çalışmalarında ince
plakaların düşük hız ani yükleme cevaplarını belirleyebilmek için geçiş analizi yöntemi
kullandıklarını ve kullanılan yöntemin düşük hızlı darbe çalışmalarında etkili sonuçlar verdiğini
ifade etmişlerdir [5]. Aynı zamanda Das, A ve diğ., çalışmalarında katı bir kürenin ince yumuşak
bir levhaya düşük hızdaki çarpma etkisini belirlemek için geçiş analizi yöntemini kullanmışlardır.
Bu çalışmada geçiş analizini gerçekleştirebilmek için kürenin levhaya çarptığı hızın tespit edilmesi
gerektiğini ifade etmişlerdir [6]. Tüm bu sonuçlar dikkate alındığında uzun süreli etkisi olan ani
yüklemelerde, dinamik yüklerde ve düşük hızlı çarpma etkisini analiz edebilmek için geçiş
analizinin kullanılması gerektiği görülmektedir. Burada, çarpma gibi ani yükleme problemlerinde
sonuca ulaşabilmek için explicit analiz yöntemi kullanılması gerektiği düşünülebilir. Ancak,
explicit analizler daha çok milisaniye mertebesinde çok hızlı gerçekleşen ana yüklerin etkisindeki
yapısal analizlerde kullanıldığı düşük hız yüklemlerinde mesh ağının düğüm noktalarının birbirine
etkileşiminin daha yavaş olduğu durumlarda etkin sonuçlar elde edilemeyecektir. Bu nedenle bu
çalışmada düşük hızlı çarpma etkisi incelendiğinden geçiş analizi yöntemi kullanılmıştır. Hızın tam
olarak analizi yansıtılması için normal ağ yapısından daha hızlı hareket edebilen explicit mesh
yöntemi kullanılmıştır.

2. MATERYAL VE METOT
2.1. Çarpma Testi
Çarpma testinde aşağıda Şekil 1’de görüldüğü gibi kumanda kolunun kutuya yandan çarpma
analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analiz için öncelikle kolun yanal yönde kutuya çarpmasına neden
olan kuvvetin kaynağı tespit edilmiştir.
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Şekil 1. Kumanda kutusu ve kol hareketi

Yapılan mekanizma testlerinde, kolun kutuya çarpmasına neden olan kuvvetin yay sertliğine
bağlı olduğu görülmüştür. Yani; kolun çarpması, yayın geri getirme kuvveti ile meydana geldiği
tespit edilmiştir.

Şekil 2. Geri getirme yayının kumanda kutusu ve koluna bağlantısı

Bu kapsamda kolu kendine çeken yayın sertliği, aşağıda Şekil 3’de verilen teknik resimde verilen
yay sarım çapı, tel çapı ve aktif sarım sayısı bilgilerinden ve yay çeliğinin genel elastikiyet
modülünden faydalanarak 8,28 N/mm olarak hesaplanmıştır.

Şekil 3. Geri getirme yayı özellikleri

Yay sertliğinden yay kuvvetini hesaplamak için gerekli olan yayın sıkışma miktarı kolun
maksimum hareketi ile 3,49mm olarak tespit edilmiştir. Bu veriler ışığında yayın üzerinden yay
kuvveti 28,9 N olarak hesaplanmıştır. Yay kuvvetinden kolun çarpma hızını belirlemek için
Ansys’de Rijit cisim dinamiği analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analizde model rijit olarak
tanıtılmıştır. Bu analizde çarpma hızı direk olarak tespit edilemediğinden öncelikle kumanda
kolunun açısal hızı ile belirlenmiştir. Açısal hızın belirlenmesi için kolun bağlandığı Şekil 2’de
kırmızı ile görülen mesnet noktasına yay kuvvetinin neden olduğu moment giriş olarak 470Nmm
olarak verilmiştir. Analiz sonucunda kolun açısal hızı 60 rad/s olarak belirlenmiş ve bu açısal hızın
etkisinde kolun çarpma noktasındaki çizgisel hızı 0.8 m/s yani 800mm/s olarak hesaplanmıştır.
Bu şekilde çarpma analizi için kolun çarpma hızı Şekil 4’de görüldüğü gibi 800mm/s olarak girilmiş
ve Ansys’de Transient analiz yöntemi ile çarpma analizi gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 4. Ansys de transient analiz için giriş şartları

Analizde kol malzemesi st37 ve kutu malzemesi pa6gfr30 olarak girilmiştir. Buna göre st 37 tipik
genel yapısal çelik olup kutu malzemesinin %30 cam elyaf katkılı malzeme özellikleri aşağıda
Tablo 1’deki gibi girilmiştir.
Tablo 1. Pa6gfr30’un mekanik özellikleri

2.1.1. Mesh yapısının oluşturulması
Transient analiz için modelin mesh yapısını oluşturmadan önce modelde bulunan kontaklar
(temaslar) ve jointler geometrinin sınır şartlarına uygun olarak tanımlanmıştır. Böylece, hareketli
noktalarda kontaklar, sürtünme tabanlı tanımlanmıştır. Bu tanımlamadan sonra analizde mesh
için çarpma testlerinde daha çok tercih edilen explicit mesh uygulanmıştır. Element boyutları
kontak bölgesinde 3mm, 2 mm ve 0,25 mm olmak üzere 4 farklı analiz gerçekleştirilmiştir.
Çarpma bölgesi keskin hattan oluştuğu için Tablo 2’de görüldüğü gibi gerilim değerine mesh
yakınsaması yerine ıraksama olmuştur.
Tablo 2. Mesh element boyutuna göre gerilim değişimi
Element Boyutu (mm)
3
2
1
0,25

Von Mises gerilmesi (Mpa)
11
34
74
572

Bu ıraksama element boyutunun gerilime göre doğru seçilememesine neden olmaktadır. Bu
nedenle Tablo 3’de görüldüğü gibi deformasyon değerleri incelenmiştir. Bunun için 3 mm
element boyutu olan analizde 0,47 mm, 2 mm element boyutlu analizde 0,429 mm, 1 mm
element boyutlu analizde 0,375 mm ve son olarak 0,25 mm element boyutlu analizde 0,345 mm
deformasyon hesaplanmıştır. Bu deformasyon değeri analiz sonucunda kolun tam kutuya
çarpma anında elde edilen değerdir.
Tablo 3. Mesh element boyutuna göre deformasyon değişimi
Geometrik olarak olması gereken çarpma anındaki deformasyon yaklaşık 0,365 mm’dir
Element boyutu
Hesaplanan çarpma deformasyonu
3 mm
0,47 mm
2 mm
0,429 mm
1 mm
0,375 mm
0,25 mm
0,345 mm
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Analizin süresini kısaltmak ve daha etkin bir sonuç elde etmek için geometride kol, çarpma
çizgisine yaklaştırılmıştır. Geometrik olarak 0,365 mm boşluk olacak şekilde geometri
ayarlanmıştır. Buna göre tam çarpma anında 0,365 mm deformasyon değerine yakın bir değer
hesaplayan analiz daha doğru bir analiz olacaktır. Buradan da 1 mm element boyutlu analizi
deformasyon değeri bu değere daha yakındır ve bu analiz en doğru sonucu vermektedir. Buna
göre oluşturulan mesh’in kalite değerleri Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Mesh element boyutuna göre deformasyon değişimi
Kalite metriği
Element quality
Aspect ratio
Jacobian ratio
Skewness
Orthogonal quality

Mesh ile elde edilen
0,747
2,19
1
0,36
0,79

En iyi değeri
1
1
1
0-0,85 kabul edilebilir. 0 en iyisi
1

Tablo 4’e göre elde edilen metrikler kabul edilebilir seviyelerdedir. Ayrıca mesh sayısı
arttırıldığında da bu metriklerde çok fazla bir değişim olmamaktadır. Böylelikle Explicit mesh
geometrili 1 mm element boyutu ile elde edilen element sayısı ve nod sayısı 225432 ve 46121
olarak belirlenmiştir. Burada dikkat edilmesi gerek husus, explicit mesh element tabanlı çalıştığı
için elementlerde orta nokta kullanılmamasıdır. Bu şekilde elde edilen mesh yapısı hızlı hareket
edebilen düğüm noktalarının yanında sayısı da norla ağ elemanlarına göre daha çok azalmış ve
hesaplama süresi dikkate değer bir şekilde azaltılabilmiştir. Bu yöntem ile elde edilen mesh yapısı
Şekil 5’deki gibidir.

Şekil 5. Geometrinin mesh yapısı

Şekil 5’de görüldüğü gibi kumanda kolunda ve kutusunda kontak (temas) bölgesinin mesh yapısı
diğer kısımlara göre daha sık gerçekleşmiştir. Bunun nedeni, explicit mesh yönteminde kontak
tanımlanan ve çarpmanın meydana geleceği noktalarda kontak meshin uygulanmasıdır.
2.1.2. Çarpma testinin sonuçları
Çarpma testlerinde tek vurma hareketi yani statik yük şartlarında iki farklı sonuç elde edilmiştir.
Bunlar, Von Misses (eşdeğer) gerilim ile total deformasyon değerleridir. Kumanda kolunun yay
kuvveti ile çekilmesi sonucu kumada kolunda ortaya çıkan eşdeğer gerilim sonuçları aşağıda Şekil
6’da verilmiştir.

Şekil 6. Kumanda kolu eşdeğer gerilim sonuçları

Şekil 6’da görüldüğü gibi tek vurma hareketi sonucu kumanda kolunda ortaya çıkan gerilmeler
akma gerilmesinin altında olmasının yanında en yüksek gerilmeler çubuğun kutuya vurduğu
nokta ile kolun kutuya mesnetlendiği noktada meydana gelmiştir. Statik yük altında kutuda
meydana gelen gerilmeler ise Şekil 7’deki gibidir.
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Şekil 7. Kumanda kutusu eşdeğer gerilim sonuçları

Şekil 7’de görüldüğü üzere en yüksek gerilmeler kumanda kolunun temas ettiği noktada
meydana gelmiştir. Bu bölgede gerilmenin en yüksek değeri 74,702 MPa olarak tespit edilmiştir.
Bu değer kumanda kutusunun akma gerilimi olan 98 MPa dan daha düşük olduğundan malzeme
emniyetli bir şekilde tek çarpmanın etkisini akmadan elastik bölgede karşılayabilmektedir.
Malzemenin darbeyi sönümleme şekli ve gerilimin yüzeye nasıl dağıldığı Şekil 8’de görülen izo
yüzeylerin yani sabit gerilim değerli yüzeylerin renk değişimi ile belirlenebilmektedir.

Şekil 8. Kumanda kutusu izo yüzeyleri

Şekil 8’de görüldüğü üzere kumanda kolu kutuya temas ettikten hemen sonra gerilim, temas
noktasında maksimum değer almış bu değer temas notasından kutunun üst kısmına yayılmış
ancak kısa zamanda bu yayılma kesilerek kutunun diğer kısımlarında gerilim daha düşük
değerlere inmiştir. Bu sonuç, kutu malzemesinin çarpmanın ilk etkisini karşılamakta zorluk
çektiğini ancak çarpmanın bitmesi ile birlikte gerilimi daha çabuk sönümleyebildiğini açıkça
göstermektedir. Böylelikle yüksek gerilimin sadece tek bir noktada yoğunlaştığı sonucuna
varılabilir. Bu gerilmeleri karşılar iken kumanda kolunun ve kutusunun toplam deformasyon
miktarının da akma uzamasının altında kalması gerektiğinden deformasyon sonuçları oldukça
önemli bir husustur. Toplam deformasyon x,y,z yönlerindeki deformasyonların toplamını ifade
etmektedir. Bunu tespit edebilmek için Şekil 9’da görülen sonuçlar değerlendirilmiştir.

Şekil 9. Kumanda kol ve kutusuna ait toplam deformasyon sonuçları

Şekil 9’daki sonuçları değerlendirmek için öncelikle kumanda kolu ve kutusuna ait malzemenin
akma uzaması hesaplanmıştır. Kumanda kolunun malzemesi St 37 olduğuna göre akma uzaması,
akma mukavemet gerilimi / Elastite modülü ile (1034/210000)*100=0.4923mm elde edilmiştir.
Kumanda kutusu için ise akma uzaması, (98/5700)*100=1,71mm olarak elde edilmiştir. Bu
uzama değerleri göz önüne alındığında hem kumanda kolu hem de kumanda kutusu akma
sınırının altında kalmıştır. Burada, kumanda kutusundaki toplam deformasyon miktarının
oldukça düşük seviyelerde kaldığına ve buna karşın eşdeğer gerilme değerinin, akma gerilim
değerine yakın olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu durum, kumanda gövdesinin
uygulanan tek çarpma yüküne sönümleme etkisinin oldukça düşük olduğunu ve bu nedenle
tekrarlı yüklemelerde yorulmaya maruz kalabileceğini göstermektedir. Kumanda gövdesindeki
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yorulmanın kaç çevrimde ortaya çıktığı ve tekrarlı yüklerde sonsuz ömre sahip olup olmayacağını
belirlemek için gövdenin yorulma analizi gerçekleştirilmiştir.

3. YORULMA ANALİZİ
Bir önceki bölümde sunulan sonuçlar tek çarpma ile yapılan analize aittir. Yorulma analizinde ise
birden fazla tekrarlı çarpmanın etkisinde kumanda gövdesinde meydana gelen gerilim
değişimleri, ömür, hasar, eşdeğer gerilim genliği (alterne gerilimler) ve güvenlik faktörleri
incelenmiş ve bunun sonucunda kumanda kolunun gövdeye çarptığı noktanın ömür tayini
gerçekleştirilmiştir. Yorulma analizini gerçekleştirmek için kumanda gövdesinin malzemesi olan
%30 cam elyaf katkılı polyamid yani pa6gfr30’un yorulma grafikleri Şekil 10’da solda görülen SN eğrileri referans alınmıştır.

Şekil 10. pa6gfr30’un yorulma grafiği

Şekil 10’da görüldüğü gibi kumanda gövde malzemesinin sonsuz ömrünün 59 Mpa ve daha düşük
gerilimler ile elde edilebileceği görülmektedir. Böylece 59 Mpa gerilim değeri yorulma
sonuçlarının değerlendirmesinde sonsuz ömür için referans değer olarak kullanılacaktır. Bu
bilgiler ışığında yapılan yorulma analizi sonucu elde edilen gövdenin hasar sonucu Şekil 11’deki
gibidir.

Şekil 11. Kumanda gövdesinin hasar sonuçları

Şekil 11’e göre kumanda kutusunda en büyük hasarın kumanda kolunun temas ettiği yerde nokta
şeklinde ortaya çıktığı ve yakın çevresinde de hasar oranının oldukça yüksek olduğu
görülmektedir. Bu hasara neden olan yüklemenin sebep olduğu yorulma gerilim değerleri ve
gerilim dağılım sonuçları Şekil 12’deki gibidir. Şekil 12’de daire içinde verilen bölgede görüldüğü
gibi kolun temas ettiği noktada ve yakınlarında en yüksek şiddette gerilimler meydana gelmiş ve
bu değer malzemenin sonsuz ömür gerilim değeri olan 59 Mpa’dan daha yüksek değerdedir. Bu
nedenle bu bölgelerde sonsuz ömür elde edilemeyecektir.

Şekil 12. Yorulma gerilimi sonuçları

Bunun yanında Şekil 12’nin en altındaki izo yüzey sonuçlarında görüldüğü gibi gerilim, temas
noktasından dışa doğru azalacak şekilde dağılım göstermektedir. Bu gerilim dağılımının, özellikle
59MPa’ın üstünde gerilime sahip ve Şekil 12’de daire içinde görülen bölgede gövdenin ömrünün
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kısalmasına neden olacağı aşikardır. Bunun kaç çevrimde ortaya çıktığını belirlemek için yorulma
ömür sonuçları aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir.

Şekil 13. Gövdenin yorulma ömür sonuçları

Şekil 13’de görüldüğü ibi malzemenin ömrü de gerilim ve hasar gibi temas noktasında en düşük
çevrimde olduğu ve etrafı çevrilmiş bölgenin içinde sonsuz ömrün elde edilemeyeceği tespit
edilmiştir. Temas noktasında ömür, 465 çevrim de kalmış ve temas noktasından uzaklaştıkça
çevrim sayısı artış göstermektedir.

Şekil 14. Gövdede yorulma ömür dağılımı

Burada dikkat edilmesi gereken husus, Şekil 14’de görüldüğü gibi kutunun darbe aldığı noktanın
alt kısmında yani dikey düzlemde düşük ömürlü bölgenin daha dar olmasına karşın yatay
düzlemde çok daha geniştir. Bu durum, çarpmanın yönüne ve temas ettiği noktaya bağlı olarak
gövde malzemesinin dikey düzlemde tekrarlı darbeye daha çok direnç gösterdiği ancak yatay
düzlemde direncin oldukça düşük olduğunu göstermektedir.
Bu düşük çevrim sayılı bölgelerde ömür tamamlana kadar gövdenin tekrarlı yükleri ne kadar
güvenli bir şekilde taşıyabileceğini yani gövdenin ne kadar emniyetli olduğunu tespit edebilmek
için de güvenlik faktörü değişimleri Şekil 15’deki gibi incelenmiştir.

Şekil 15. Gövdede güvenlik faktörü dağılımı

Şekil 15’de görüldüğü gibi kumanda kolunun temas ettiği nokta ile buna çok yakın noktalarda en
düşük güvenlik faktörüne sahip olup bu bölgenin dışında güvenlik faktörü Şekil 15’deki gibi
giderek artmaktadır. Bu sonuçlar darbenin alındığı noktaya çok yakın bir bölgede uygulanan
tekrarlı yükün emniyetli bir şekilde taşınmadığını ve buna karşın bu bölgenin dışında darbe alınan
noktadan uzaklaştıkça emniyetin arttığını göstermektedir.
4. SONUÇ
Yorulma olmadan yapılan transient analizi sonucunda kumanda kolu 800 mm/s hızı ile kumanda
gövdesine sadece bir kez çarptığında 74,7 Mpa gerilme elde edilmiştir. Bu gerilim değerinin statik
yük altındaki malzeme akma gerilimi olan 98 MPa’dan daha düşük olması nedeniyle malzeme
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akma sınırının altında kalmış ve böylece %30 cam elyaf katkılı Polyamid gövde elastik bölgede
kalarak şekil değiştirmeden uygulanan yükü karşılayabilmiştir.
Yorulma ile yapılan transient analizinde kumanda koluna 800 mm/s hızı ile aşağıda şekilde verilen
tekrarlı ve sabit genlikli yüklemeler uygulanmıştır. Yorulma tespitinde polyamidin sünek olması
nedeniyle akma mukavemetini referans alan Sodergerg yöntemi kullanılmıştır.

Şekil 16. Yorulma analizinde uygulanan yükler ve kullanılan yorulma yöntemi
Yapılan analiz sonucunda kumanda kolunun 800mm/s hız ile Şekil 16’daki gibi gövdeye tekrarlı
çarpması sonucunda gövdede oluşan gerilme değeri, noktasal çarpmadan dolayı tek bir bölgede
yoğunlaşmaktadır. Bu noktada oluşan 94 MPa değerindeki alterne yani tekrarlı yük ile oluşan
gerilimlerin, malzemenin sonsuz ömür gerilimi 59 MPa’ın üstünde olması sonucunda kumanda
kutusunun plastik bölgede kaldığını göstermektedir. Bu bölgede olması nedeniyle yorulma ömrü
ve emniyet faktörü sırasıyla minimum 465 çevrim ve 0,68 olarak tespit edilmiştir. Emniyet
faktörünün sıfır olmaması, 465 çevrim sonunda kutunun kırılarak kullanılamayacak hale
gelmeyeceğini göstermektedir. Çünkü gerilme noktasal olduğu için keskin köşede kumanda kolu
kutu üzerini ezerek yuva yapacaktır bu da sadece noktasal hasara neden olmuştur. Bu noktada
oluşan hasarın yorulmadan kaynaklı olduğu ve hasarın 1672-2150 aralığında ortaya çıktığı
görülmüştür. Bu değerler, mevcut ömrün tasarım ömründen maksimum 2150 kat daha küçük
olduğunu bir başka değişle yorulmanın, malzemenin ömrünü kumanda kolunun çarptığı bölgede
ve yakınlarında 1672-2150 kat kısalttığını göstermektedir. Bu kapsamda yapılan çarpma
analizinde kullanılan explicit mesh metodu ile geçiş analizi, kutunun ömrünü gerçek test
sonuçlarına uygun olarak belirlemiştir.
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Özet
Otomotiv sektöründe kullanılan yay çeliği malzemesi indüksiyon fırın ile ısıtılarak sıcak haddeleme
yapılmaktadır. Hadde öncesi ısıtılan malzemenin sahip olması istenen belirli bir sıcaklık değeri vardır. İlgili
çalışmada indüksiyon fırınının kullandığı güç değerindeki değişimin elektrik tüketimine olan etkisi
incelenmiştir. İlk olarak belirli güç değerinde belirli sayıda parça belirli sıcaklık değerine kadar ısıtılarak
kWh biriminde elektrik tüketim değeri belirlenmiştir. Daha sonra indüksiyon makinesinin kullandığı güç
oranı azaltılarak aynı sayıda parça aynı sıcaklığa kadar tekrar ısıtılmıştır. Isıtılan malzemelerin sıcaklıkları
pirometre ile ölçülmüştür. Düşük güç değerinde ısıtılan parçaların ısınma süresi, yüksek güç değerinde
ısıtılan parçaların ısınma süresine göre daha yüksek gözlenmiştir. Bununla birlikte düşük güç değerinde
birim zamanda daha az elektrik tüketimi olduğu bilinmektedir. Sonuç olarak; yüksek güç oranında daha
kısa zamanda ısıtılan parçaların, düşük güç oranında daha uzun zamanda ısıtılan parçalardan daha az
elektrik tüketimine neden olduğu saptanmıştır. Bu çalışma ile, ısıtılan malzemenin istenen özelliklerine
uygun olacak indüksiyon gücü çalışma aralığında maksimum sınırda çalışmanın daha az elektrik tüketimine
neden olabileceği ve verimliliğin artacağı sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelimeler: indüksiyon ısıtma, elektrik tüketimi, yay çeliği, otomotiv

Investigation of the Relationship Between Power Value and Energy
Consumption in Induction Heating of Spring Steels
Abstract
The 51CrV4 spring steel material used in the automotive industry is heated by an induction furnace and
hot rolling is performed. The pre-rolled material has a certain desired temperature value. In the related
study, the effect of the change in the power value used by the induction furnace on electricity
consumption was examined. First, the electricity consumption value in kWh was determined by heating a
certain number of parts at a certain power value up to a certain temperature value. Then, the power ratio
used by the induction machine was reduced and the same number of parts were reheated to the same
temperature. The temperatures of the heated materials were measured with a pyrometer. The heating
time of the parts heated at low power value was observed to be higher than the heating time of the parts
heated at high power value. However, it is known that there is less electricity consumption per unit time
at low power value. As a result, it has been determined that the parts heated in a shorter time at high
power ratio cause less electricity consumption than the parts heated in a longer time at low power ratio.
With this study, it has been concluded that operating at the maximum limit of the induction power
operating range that will comply with the desired mechanical properties of the heated material may cause
less electricity consumption and increase efficiency.
Keywords: induction heating, electricity consumption, spring steel, automotive
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1. GİRİŞ
Elektrik enerjisi, günümüz koşullarında ısıtma sistemlerinde kullanılan en yaygın ve en temiz
enerji türüdür.
İndüksiyonla ısıtma, yüksek frekanslı alternatif akım ile manyetik malzeme üzerinde oluşan
manyetik alan tarafından üretilen histerezis ve girdap akımına sahip bir elektrikli ısıtma
yöntemidir. Bir indüksiyon ısıtma sisteminin temel bileşeni; yüksek frekanslı akım sağlayacak
inverter, manyetik alan kaynağı olarak bir indüksiyon bobini ve bir enerji depolama elemanı olan
kondansatörlerden oluşur [1,2].
İndüksiyon ısıtma; metal veya elektriksel olarak iletken bir malzemenin elektromanyetik bir alan
içerisine konması ile malzeme içine indüklenen akımların oluşturduğu ısıya bağlı olarak
materyallerin özelliklerini değiştirmesi veya çeşitli işlemlerden geçirilmesine yarayan bir ısıtma
metodudur [3].
Tüm metaller belirli bir zorluk derecesi (direnç) sergilese de akımı kolayca taşıyabilirler. Elektrik
akımındaki bu zorluk nedeniyle, metal nesnelerdeki güç kayıpları ısı şeklinde açığa çıkar. Bu
nedenle, enerji tasarrufuna göre, elektrik enerjisi değişir. Güç kaybını hesaplamak için temel
elektrik formülü P = i².R'yi kullanabiliriz [4].
Şekil l'de gösterildiği gibi, indüksiyonla ısıtmada, elektromanyetik alanın kapalı kısmındaki girdap
akımı ve manyetik alan yer değiştirmesi nedeniyle güç tüketimi olur [5].
Isı şeklinde meydana gelen bu güç kaybının değeri, frekansın bir fonksiyonudur. İndüksiyon
bobinine uygulanan alternatif akım, bobin etrafında zamanla değişen bir manyetik alan
oluşturur. Şekil l'de gösterildiği gibi, bu değişken manyetik alana bir metal levha
yerleştirildiğinde, Faraday yasasına göre metal üzerinde bir voltaj indüklenir, böylece metal
levhada bir girdap akımı oluşur. Bu girdap akımları, bileşenlerin direnci nedeniyle güç kayıplarına
neden olur. Bu güç kaybı da ısı olarak açığa çıkmaktadır [6]. İndüksiyon ısıtma sisteminin şematik
görüntüsü Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 3. İndüksiyon Isıtma Sistemi [6]

Değişken bir manyetik alandaki iletken bir malzemeden yapılmış bir çekirdek eleman, kısa devre
iletkeni olarak işlev görür ve girdap akımları içinde dolaşır. Çekirdek üzerinde dolaşan bu
akımlara "girdap akımları" denir. [7]
İndüksiyonla ısıtmada ısıtılacak metal parça, bobinin manyetik çekirdeği olarak kabul edilirse,
I²eddy.R, parçadaki girdap akımı nedeniyle ohm kaybı meydana gelir ve parça ısınır. Bu kayıplar
ayrıca bobin yükünü de etkiler. İndüksiyonla ısıtmada, iletken malzemelerin ısıtılması esas olarak
girdap akımları ile olur. Bu nedenle indüksiyonla ısıtmada girdap akımlarını etkileyen çalışma
frekansı, elektriksel iletkenlik manyetik geçirgenlik, ısıtılan malzemenin şekli ve kalınlığı gibi
faktörler göz önünde bulundurmalıdır [8]. Eddy akımlarının oluşturduğu girdap akımları Şekil
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2’de şematik olarak gösterilmiştir.

Şekil 4. Eddy Akımları [9]

Bir indüktör (bobin), elektrik enerjisini manyetik alan şeklinde depolayan pasif bir elektronik
devre bileşenidir. Silindirik bir çekirdek üzerine sarılmış bir iletkenden oluşur. Akım aktığında,
enerji manyetik alanda geçici olarak depolanır.
Faraday'ın elektromanyetik indüksiyon yasasına göre, geçen akım değiştiğinde, zamanla değişen
manyetik alan iletken üzerinde bir voltaj oluşturur. İndüktans, İndüktans değeri ile karakterizedir.
Devre şemasında, L harfi ile temsil edilir ve birim Henry'dir [10]. İndüktörün genel yapısı şematik
olarak Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 5. İndüktör Genel Yapısı [10]
Genel olarak, hafifi ve ağır araçlarda kullanılan yay çeliği malzemesi diğer ısıtma yöntemlerinin aksine
indüksiyon fırın ile ısıtılarak sıcak haddeleme yapılmaktadır. Çalışmamızda, hadde öncesi indüksiyonla
ısıtılan fırının güç değerindeki değişimin elektrik tüketimine olan etkisi incelenmiştir. Yapılan çalışmada,
ısıtılan malzemenin istenen özelliklerine uygun olacak indüksiyon gücü çalışma aralığında maksimum
sınırda çalışmanın daha az elektrik tüketimine neden olabileceği ve verimliliğin artacağı tartışılmış ve
gerçek indüksiyon fırını değerleri verilerek değerlendirilmiştir.

2. MATERYAL VE METHOD
İlgili çalışmada indüksiyon fırınının kullandığı güç değerindeki değişimin elektrik tüketimine olan
etkisi incelenmiştir.
Faraday'in indüksiyon kanunu, 1830'da Michael Faraday tarafından bulunan, manyetik alanın
değişimiyle oluşan emk'yı tanımlayan indüktörlerin, elektrik motorlarının, jeneratörlerin,
transformatörlerin gelişmesini sağlayan kanundur.
Faraday kanununa göre bir devrede indüklenen emk, devreden geçen manyetik akının zamana
göre türevi ile doğru orantılıdır. Bu ifade şöyle yazılabilir [11];
ΔΦ
Δt

(1)

Φ=BA

(2)

ε=N
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Burada N, bobin sarım sayısı, ε, elektromanyetik indüksiyon tarafından indüklenen emk (V), Φ,
manyetik akı (Wb), t, zaman (s), B, manyetik alan (T), A, akının geçtiği alan (m²)’dır.
Manyetik bir alanda depolanan enerjinin formülü E = 1/2 LI²'dir. Manyetik bir alanda depolanan
enerji, indüktör aracılığıyla bir akım üretmek için gereken işe eşittir. [12]
L=
(3)
B=

µN ²A
l

µNI
l

(4)

Burada; L, özindüktans (H), µ, Alan geçirgenliği, N bobin sarım sayısı, I, Akım (A), l, manyetik
iletkenin uzunluğu (m)’dur.
3 ve 4 numaralı denklemleri kullanarak eşitlediğimizde;
1

1 µN ²A B² l²
l µ²N²

E = 2 L I² = 2

B²

= 2µ A L

(5)

Formülü meydana gelmektedir.
İlk olarak %90 güç değerinde 8 adet parça belirli sıcaklık değerine kadar ısıtılarak kWh biriminde
elektrik tüketim değeri belirlenmiştir. Daha sonra indüksiyon makinesinin kullandığı güç oranı
%88’e düşürülerek aynı sayıda parça aynı sıcaklığa kadar tekrar ısıtılmıştır. Isıtılan malzemelerin
sıcaklıkları pirometre ile ölçülmüştür. Düşük güç değerinde ısıtılan parçaların ısınma süresi,
yüksek güç değerinde ısıtılan parçaların ısınma süresine göre daha yüksek gözlenmiştir. Bununla
birlikte düşük güç değerinde birim zamanda daha az elektrik tüketimi olduğu bilinmektedir.
Tablo 1’de deney numaraları, indüksiyonun sabitlenmiş güç yüzdeleri, sistemin çalışmaya
başladığında ve ditişinde meydana gelen güç değerleri, toplamda 8 parça için harcanan enerji
miktarları ve birim parçada harcanan enerji miktarları verilmiştir. Elde edilen değerler sonuçlar
bölümünde değerlendirilmiştir.
Tablo 1. Enerji Ölçümleri

Deney
no

Ayarlanan
güç

1
2

90%
88%

Başlangıçta
ölçülen
enerji (kWh)
55865,18
55937,96

Bitişte ölçülen
enerji (kWh)
55913,83
55987,44

8 parça için
harcanan
enerji (kWh)
48,65
49,48

Birim parçada
harcanan
enerji (kWh)
6,08
6,19

3. Sonuç
•
•

Yapılan çalışma sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
Yüksek güç oranında daha kısa zamanda ısıtılan parçaların, düşük güç oranında daha uzun
zamanda ısıtılan parçalardan %1,7 oranında daha az elektrik tüketimine neden olduğu
saptanmıştır.
Isıtılan malzemenin istenen özelliklerine uygun olacak indüksiyon gücü çalışma aralığında
maksimum sınırda çalışmanın daha az elektrik tüketimine neden olabileceği ve verimliliğin
artacağı görülmüştür.
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ROBOTİK TANDEM GAZALTI ARK KAYNAĞINDA FARKLI KAYNAK
İLERLEME HIZLARINDA MEYDANA GELEN KOROZYON ETKİSİNİN
İNCELENMESİ
Recep ARICI1
1

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Akhisar MYO, Makine ve Metal Tekolojileri Bölümü,
recep.arici@cbu.edu.tr

Özet
Endüstriyel levha sac uygulamalarında piyasa geçerliliği göz önüne alındığında en yaygın ve en ekonomik
olarak kullanımı olan 3 mm kalınlığa sahip S235JR çeliği, ana malzeme olarak tercih edilmiştir. Kaynak
uygulamasında ise el kaynağına oranla günümüz teknolojisinde hızla yaygınlaşan robotik kaynak
uygulaması tercih edilmiştir. Robotik Gazaltı kaynağında, Tandem Kaynağı (RT-GMAW) olarak bilinen çift
tel teknolojisi ile üstün kaynak ilerleme hızlarına ulaşılmaktadır.
Kaynak işlemi MG2 dolgu teli ve ARCO-10 koruyucu gaz ortamında CLOOS marka robotik kolun kumanda
mekanizması ile 110, 120 ve 130 cm/da kaynak ilerleme hız (LWS) değerlerinde gerçekleştirilmiştir. Kaynak
ilerleme hız değişiminin korozyon hızına olan etkisi, Tafel ekstrapolasyon yöntemi uygulanarak grafiksel
değişimleri tespit edilmiştir. Korozyon deneyleri sonucu, numunelerde özellikle kaynaklı bölgelerdeki
değişimin ana malzemeye göre farklılığı gözlemlenmiştir.
Sonuç olarak LWS değerlerindeki artışın, korozyon hızını da arttırdığı tespit edilmiştir. Kaynaklı bölge,
kaynaktan etkilenen bölge (ITAB) ve ana malzemedeki mikro ve makro görüntüler incelenmiştir. Taramalı
elektron mikroskobu (SEM) ile kaynaklı bölgelerdeki yüzey analizi değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Robotik Tandem (RT), Gazaltı Ark Kaynağı (GMAW), Tafel eğrileri, Kaynak ilerleme hızı
(LWS), Isı Tesiri Altında Kalan Bölge (ITAB).

INVESTIGATION OF ROBOTIC TANDEM GAS ARC WELDING CORROSION
EFFECTS OCCURRED IN DIFFERENT LINEER WELDING SPEEDS
Abstract
Considering the market validity in industrial plate sheet applications, S235JR steel with 3 mm thickness,
which is the most common and most economical use, was preferred as the main material. In the welding
application, compared to hand welding, robotic welding application, which is rapidly becoming
widespread in today's technology, has been preferred. In Robotic Gas Welding, superior welding
progress speeds are achieved with the double wire technology known as Tandem Welding (RT-GMAW).
Welding process was performed with MG2 filler wire and in ARCO-10 shielding gas environment with
the control mechanism of the CLOOS brand robotic arm at 110, 120 and 130 cm / da welding advance
speed (LWS). The effect of weld feed rate change on corrosion rate, graphical changes were determined
by applying Tafel extrapolation method. As a result of the corrosion tests, it has been observed that the
changes in the samples, especially in the welded regions, differ from the base material.
As a result, it has been determined that the increase in LWS values also increases the corrosion rate. The
source region, the region affected by the source (ITAB) and the micro and macro images in the main
material were examined. Surface analysis of welded regions was evaluated by scanning electron
microscopy (SEM)
Keywords: Robotic Tandem (RT), Gas Metal Arc Welding (GMAW), Tafel Extrapolatio Curves, Lineer
Welding Speed (LWS), Heat Affected Zone (HAZ).
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1. GİRİŞ
İmalat ve montaj endüstrisinde, robotik kollarla yapılan uygulamalar günümüz teknolojisinde
hızla yaygınlaşmaktadır. El kaynağına oranla yeni jenerasyon akıllı robotlar, öğrenme
süreçlerindeki üstün performansları ve iş güvenliğindeki yüksek verimlikleriyle daha çok tercih
edilmektedir. Otomasyon veya robotik kaynak uygulamalarında konstrüksiyonun veya
kaynakçının ulaşamadığı zor pozisyonlarda tasarlanan özel fikstür, aparat, mastar veya değişik ve
özgün çözümlerin uygulanması ile kaynaklanabilirlik sağlanarak, verim alınabilmektedir[1].
Gazaltı ark kaynak (GMAW) tekniği, robotik otomasyon uygulamaları sistemine kolaylıkla
uygulanabilmektedir. Teknolojik farkındalığı ile öne çıkan robotik tandem gazaltı ark kaynak (RTGMAW) yönteminin tercih edilme oranı ve kullanımı gün geçtikçe artmaktadır [2-4].
Robotik kaynak otomasyonu, donanımı bakımından standart cihazlara oranla yatırım
maliyetlerinin fazla ve maliyetli olması dezavantaj gibi görülmesine rağmen, özellikle seri imalat
sektöründe avantajlı bir durum sağlamaktadır. Günümüz endüstrisinde teknolojik üstünlüğü ve
ekonomikliliği bakımından, robotik otomasyon uygulamaları tercih edilmektedir. Sanayi 4.0
küresel imalat programı bünyesince 2011 ile 2016 yılları arasında robotik uygulamalarda % 16 lık
ortalama büyüme sağlanırken, 2018 Dünya Robot Kullanıcılarının sunduğu ilk verileri göre, 2017
yılında endüstride kullanılan robot satışlarının bir önceki yıla göre % 31’lik bir artış gösterdiği
raporlanmıştır[5].
Robotik tandem kaynağın en belirgin özelliği torcun içersinde konumlanan çift tel (tandem)
mekanizmasının olmasıdır. Bu sistem; tamamen robotik otomasyonla programlanabilen,
birbirlerinden bağımsız ve aynı anda iki telin iki farklı tel sürme düzeneği ile tek bir kaynak
havuzunda birleşmesi sonucu oluşan özel bir prosestir [6-9].
Makine imalat ve montajında verimlilik ve performans önemlidir. Robotik kaynak
uygulamalarında bu otomasyon sistemi avantaj sağlamaktadır. Endüstriyel imalat sisteminde
parametrelerin tek seferde ve doğru seçilmesi istenmektedir. Bu bakımdan işletmelerin yüzlerce
deney yapmasına veya istenilen parametreleri tek seferde, deneme yanılma yapmadan tespit
edebilme şansı çok zordur. Bu duruma çoğu durumda prosesi zorlaştıran faktörlerde hesaba
katılırsa işler zorlaşabilir. İnce sacların gazaltı kaynak uygulamaları zor bir operasyondur. Bu
çalışmada ince saclara Robotik Tandem Gazaltı kaynağı uygulanarak (RT- GMAW) endüstriyel
uygulamalara katkı sağlaması hedeflenmiştir.
Deneysel sonuçların mekanik ve elektrokimyasal korozyon özellikleri karşılaştırılarak, en uygun
kaynak ilerleme hız değişim aralıklarının tespit edilebilmesi amaçlanmıştır. Numunelerin
korozyona uğramayan ve uğramış yüzeylerin makro ve mikroskobik görünümleri
değerlendirilmiştir. Kaynak ilerleme hız değişiminin artmasıyla korozyon hızının da belirgin bir
şekilde arttığı gözlemlenmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA
Bu çalışmada kaynak yöntemi olarak son yıllarda endüstriyel kullanımı yaygınlaşan, çift tel
teknolojisinin kullanıldığı robotik tandem gazaltı ark kaynağı (RT-GMAW) uygulanmıştır. MG2
dolgu teli ve ARCO-10 koruyucu gaz ortamında CLOOS marka robotik kaynak torcunun kumanda
ettiği 110, 120 ve 130 cm/da kaynak ilerleme hız (LWS) değerleri tercih edilmiştir. Kaynak
ilerleme hız değişiminin korozyon hızına olan etkisi, Tafel ekstrapolasyon yöntemi uygulanarak
sonuçlar analiz edilmiştir.
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Korozyon deneyleri kaynak merkezinden ve ITAB’ın etkilendiği değişim yerlerinden
hazırlanmıştır. LWS değerlerindeki yükseliş korozyon hızını da arttırdığı gözlemlenmiştir. Ayrıca,
kaynaklı bölge, kaynaktan etkilenen bölge (ITAB) ve ana malzemedeki mikro ve makro görüntüler
incelenmiştir. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile kaynaklı bölgelerdeki yüzey analizleri
değerlendirilmiştir.
2.1 Malzeme
Malzeme seçiminde 3 mm kalınlığa sahip S235JR kalite çeliği tercih edilmiştir. Endüstriyel
uygulamalarda bu çeliğin kullanımı yaygındır. Literatürde yer alan S235JR kalite çeliğinin kimyasal
bileşim değerleri Tablo 1.’de verilmektedir.
Tablo 1. S235JR çeliğin kimyasal kompozisyonu (% ağırlık)[11]
Kimyasal Özellikler (%)

Malzeme
S235JR çeliği

C

Si

Mn

P

S

Fe

Cu

0,17

0,30

0,37

0,050

0,050

Kalan

-

Tablo 2.’de ise bu çeliğin mekanik özellikleri verilmektedir.
Tablo 2. S235JR çeliğin mekanik özellikleri [11]
Mekanik Özellikler
Malzeme

Akma Dayanımı (Mpa)

S235JR çeliği

Çekme Dayanımı (Mpa)

Uzama (%)

360-510

18-21

235

Deneylerde kullanılan kaynak dolgu telin üzerindeki bakır kaplama, paslanmaya karşı korozyon
direncini arttırdığı gibi elektrik iletkenliğine üstünlük sağlayarak mekanik özelliklerini
arttırmaktadır. Üretici firmanın garanti ettiği kimyasal kompozisyon içeriği Tablo 3’de
verilmektedir.
Tablo 3. Kaynak dolgu telin kimyasal özellikleri [12]
Malzeme
MG2 dolgu teli

C
0,07-0,10

Si
0,7 – 1,0

Kimyasal Özellikler (%)
Mn
P
1,4 – 1,6

<0,025

S
<0,025

Cu

Fe

<0,3

Kalan

Tablo 4’de dolgu telin mekanik özellikleri verilmektedir.
Tablo 4. Kaynak dolgu telin mekanik özellikleri [12]
Malzeme
MG2 dolgu teli

Akma Dayanımı (Mpa)
Min.420

Mekanik Özellikler
Çekme Dayanımı (Mpa)
500-640

Uzama (%)
Min. 22

2.2 Yöntem
RT-GMAW yöntemini bilinen robotik otomasyon kaynaklarından ayıran en önemli kriterlerinden
biri de istenilen hız değerlerini ayarlanabilme kabiliyetidir. Kaynak ilerleme hız (LWS) değişim
değerleri ortak olmasına rağmen kaynak besleme (WFS) değerlerinin ayarlanabilir olmasıdır.
Literatür çalışmalarında metalürjik ve mekanik karakterlerin ön plana çıktığı değerlendirilmeler
saptanmıştır. Tandem kaynak yöntemi ile ilgili çalışmalarda bu iki faktörün analizinde metalurjik
durum daha belirgin sonuçlar yansıtmaktadır. Kaynak metalurjisinde ark
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kararlılığının stabilitesi ve kaynak kabiliyetine etkisi yorumlanmaktadır. Literatürde saptanan
diğer akademik çalışmalarda ise; kaynak parametrelerinde görülen farklılığın ve buna bağlı
olarak, değişen kaynaklanabilirliğin özelliklere olan etkisi araştırılmaktadır. Özellikle son üç yılı
[13-15] kapsayan bilimsel çalışma taramalarında bu ayırım daha net anlaşılmaktadır.
Günümüz teknolojisinde yeni ve öncü rol olan robotik kaynağın uygulama çeşitliliği
bulunmaktadır. Gazaltı veya tozaltı yöntemi [15-16] ile veya farklı kaynak yöntemleri olarak
bilinen, Double-Wire Pulsed MIG [17], Hybrid TIG-MIG [18] veya bunların özel ticari uygulama
çalışmaları olabilen değişik yöntemlerin uygulandığı çalışmalara ulaşılmıştır.
Tablo 5.’de listelenen robot ara yüzey ekranındaki parametreler farklı üç konum ile özetlenmiştir.
Sabit ve liste çağırma değerleri, kaynak öncesi belirlenirken, anlık kaynak esnasında oluşan,
ayarlanabilir değerler, robotun kendi otomasyon sistemi tarafından ilgili programlar formatında
kaydedilmektedir.
Tablo 5. Kaynak robotu uygulama parametre değerleri
AYARLANABİLEN DEĞERLER

SABİT DEĞERLER

Robot hızı (LWS)

Ark boyu

Tel 1 hızı (WFS-1)

Yükseklik (Ark sensörü için)

Tel 2 hızı (WFS-2)

Telin cinsi

Taban akımı

Telin çapı

Vurum frekansı 1

Koruyucu gaz türü

Vurum frekansı 2

Koruyucu gaz debisi

Serbest tel mesafesi

Gaz ön akışı

Torc ucun sensör yüksekliği

Gaz son akışı

Salınım frekansı

Tutuşturma beslemesi

Salınım büyüklüğü

Yanma oranı süresi
Puls
Gecikme süresi

LİSTE ÇAĞIRMA
Başlangıç listesi no

Oluk ofseti

Son liste no

Salınım açısı

Digital program seçim kaydı

Şu anki salınım

Torc açısı

Çalışmada 125 mm eninde, 350 mm boyunda ve 3 mm kalınlığa sahip numuneler hazırlanarak,
yüzeyleri kimyasal çözücülerle temizlendikten sonra, CLOOS© marka kaynak robotuyla, yatayda
küt alın pozisyonunu ile birleştirilmiştir. Seramik altlık Şekil 1.’de görüldüğü gibi uygulanıp,
kaynak sonrası kök penetrasyon kontrolü sağlanmıştır.

Şekil 1. Kaynak öncesi ve sonrası numunelere seramik altlığın uygulanması
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Kaynağı tamamlanan levhaların görüntüleri Şekil 2.’de gösterilmektedir.

Şekil 2. Tandem tel ile yapılan kaynak sonrası görünümü

Numuneler, LWS 110-120 ve 130 cm/da hız değerlerinde RT-GMAW tekniği ile birleştirilmiştir.
Tablo 6’da kaynak parametre değerleri verilmiştir.
Tablo 6. Deneyde uygulanan kaynak parametre değerleri
Parametre
Dolgu tel cinsi ve çapı
Koruyucu gaz ve oranı
Lineer Kaynak İlerleme Hızı (LWS)

Birim
(mm)
(l/min.)
(cm/da)

Tel Besleme Hız Değerleri (WFS)

(m/da)

Amper
Gerilim

(A)
(V)

Değer
MG2/1,0
ARCO-12/30
110-120-130
4,5
6,0
7,5
280±50
30±5

Kaynağı tamamlanan numunelere önce mekanik test yapılarak, her bir LWS değerlerine karşılık
kaynaklı bölge ile ITAB bölgelerinden ayrı ayrı çekme deneyleri uygulanmıştır. Kaynaklı ve ITAB
bölgelerinden çekilen numunelerin ortalama maksimum çekme mukavemet değerleri Şekil 3.’de
karşılaştırılmıştır.

Şekil 3. Maksimum çekme deney test sonuçları

Numunelerin mikro sertlik taramaları Emco Test cihazında 0,5 HV yük değeri uygulanarak
kaynaklı bölge merkez olmak üzere ana malzemeye doğru 0,1 mm hassasiyetle ölçüm yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlar Şekil 4.’de grafiksel olarak gösterilmiştir.

Şekil 4. Mikro sertlik tarama sonuçları
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Numunelere korozyon testi uygulanmadan önce bakalite alınıp zımparalanarak yüzeyleri
parlatılmıştır. AutoLab korozyon test cihazı kullanılarak ağırlıkça % 3.5’lik NaCl çözeltisi içersinde
numunelerin kaynaklı ve ITAB bölgelerindeki elektrokimyasal korozyon hız değişimi Tafel
ekstrapolasyon yöntemi uygulanarak grafiksel değişimleri Şekil 5’de verilmiştir.

Şekil 5. Tafel eğrileri (LWS 110, LWS 120 ve LWS 130 )

Tafel eğrileri çıkartılan numunelerin kaynaklı ve ITAB bölgelerinde elde edilen kaynak hız değişim
değerleri Tablo 7’de sayısal değerleri verilmektedir.
Tablo 7. Gerçekleşen korozyon hız (mm/yıl) değerlerinin tablosu
Korozyon Hızı (mm/yıl)
Kaynak Hızı

ITAB

KAYNAK

LWS-130

0,54

0,69

LWS-120

0,45

0,58

LWS-110

0,39

0,41

Yukarıdaki verilen LWS hız değişim numunelerin kaynaklı ve ITAB bölgelerinden elde edilen
korozyon hızı değişim grafiği Şekil 6’da grafiksel olarak gösterilmektedir.

Şekil 6. Korozyon hız değişim grafiği

Numuneler metalografik kurallara uygun olarak makro ve mikroyapı görüntüleri elde edebilmek
için sırasıyla zımparalanmış ve parlatılmıştır. Daha sonra numuneler nital çözeltisi ile
dağlanmıştır. Nikon Eclipse LV150 optik mikroskop ile mikroyapı görüntüleri değerlendirilmiştir.

Makine Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Mechanical Engineering Full Paper Proceedings

B.81

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

3. SONUÇ
ISO 6520-1 Class-C değerlendirmelerine göre, farklı LWS hız değişimlerinde, farklı kaynak
kaliteleri görülmektedir. Bu değişim, tüm kaynaklarda %100 kabul edilebilir koşulları
sağlamadığından dolayı, tahribatsız muayene yöntemleri ile sonuçlar yorumlanıp, standart dışı
parametreler elenmiştir. LWS 130 cm/da değerindeki kaynaklı numunelerin, manyetik test
gözlemlerinde, kılcal çatlakların varlığı ve LWS 120 cm/da değerindeki kaynaklı numunelerin
darbe test sonuçlarının tutarsız olmasından dolayı bu grup numuneler elenmiştir. Sadece LWS
110 cm/da değerindeki kaynaklı numunelerin uygunluğu belirlenmiştir.
Tahribatlı test kapsamınca, başarılı bulunan çekme deney uygulamalarında, kopmanın ana
malzeme tarafından olduğu görülmüştür. Bu sonuç, kaynaklı yapının, ana malzemenin mekanik
dayanım değerlerinden daha üstün olduğunun kanıtıdır. Numunelerde tespit edilen sertlik
değişimlerinde ortalama değerler elde edilmiş ve aşırı bir sertlik değişiminin olmadığı tespit
edilmiştir. Bu durum, kaynaktan sonra soğuma hızının daha kontrollü ve dengeli gerçekleştiğini
göstermektedir. Kaynak sonrası mikroyapı incelemelerinde görülen faz oluşumu, özellikle
uygulanan LWS hız değişimlerinden etkilenmektedir. Kaynak havuzunda, çok hızlı ve değişken
aşırı yapısal oluşum, faz değişimini etkilemektedir. Dentritik biçimli [19-20] faz yapısına benzeyen
bu farklılık, özellikle katı-sıvı ara yüzey oluşum evrelerini çok hızlı bir oluşumla gerçekleştiği
düşünülmektedir.
Kaynak ilerleme hız artışına bağlı olarak oluşan farklı soğuma eğilimleri, yapıda farklı boy ve
oranlarda tane yapısı oluşmasına neden olmaktadır. Böylece, kaynak nufuziyetindeki değişim,
her durum için farklılık göstermektedir. Mikro yapı görüntüleri incelendiğinde ana metal
yapısının homojen bir dağılımda olduğu, ısı tesiri etkisinde (ITAB) kalan kısımlarda düzensiz yapı
değişimlerinin fazla olmadığı fakat çok daha geniş bir ısı tesiri altında kalan özellikle kaynak
bölgesindeki faz oluşumlarının etkin olduğu, mikroyapı görüntüleri ve sertlik değişim tablosu ile
ifade edilmektedir. Soğuma hız değişimlerindeki farklılaşma, mikro yapı oluşumunu etkileyerek,
yapının tokluğunu da değiştirmektedir. Darbe dayanım değerleri, tel konumuna göre değişmiştir.
Mekanik darbelere karşı, konum ve hız değişiminin, malzemenin tokluk dayanım değerlerini
etkilemiştir. Kendi içersinde karşılaştırıldığında, sonuçların aynı (veya benzer) olmadığı
görülmektedir. Artan hız değişimine karşın, dikiş genişliğinde kısmen azalan değişimlerin
görülmesine rağmen, homojen bir dikiş genişliği görülmektedir. Özellikle, tandem tel, kaynak
dikiş geometrisinde belirgin kayıp veya azalma etkisi göstermemiştir.Kaynak ilerleme hızı ile
birim zamanda ve birim nufuziyette ısı girdisi ters orantılı olmasına rağmen, robotik tandem
kaynağında bu durum avantaj sağladığı görülmektedir.
3 mm kalınlığındaki S235JR çelik levhaların RT-GMAW kaynağı başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmiştir. Kaynak metalinde, belirgin LWS hızlarında kısmen gözenek oluşumu tespit
edilmiştir. LWS hız değerinin artması ile kaynak dikişinin genişliği kısmen artmıştır. Artan LWS
hızı, kaynaklı bağlantının korozyon direncini de arttırmıştır. S235JR çeliğin kaynak işlemi
sonrasında yeterli korozyon direncine sahip olabilmesi için 110-120 mm/da hız değerlerinde
birleştirilmesi önerilmektedir.
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Bal Peteği Hücresel Yapılı Sandviç Panellerin Mekanik Özelliklerinin Sonlu
Elemanlar Yöntemi ile İncelenmesi
Celalettin YUCE1
1
Bursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği
Bölümü, Bursa. celalettin.yuce@btu.edu.tr
Özet
Günümüzde düşük yoğunlukta göstermiş oldukları yüksek rijitlik davranışları ve yüksek enerji absorbe
etme kapasiteleri sandviç panel yapıların kullanımını arttırmaktadır. Bu yapıların çekirdeğini oluşturan
hücrelerde en yaygın kullanılan hücre geometrisi ise bal peteğidir. Temel olarak sandviç panelin mekanik
özellikleri doğrudan bu hücre ile ilişkili olduğundan bal peteğinin geometrisi büyük öneme sahiptir. Bu
çalışmada bal peteği hücresel yapısının tasarım parametrelerine bağlı olarak gerilme ve deformasyon
davranışları analiz edilmiştir. Bal peteği geometrisinde farklı kalınlık ve uzunluklarda hücrelere sahip
sandviç paneller tasarlanarak sonlu elemanlar analizi yardımı ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar sandviç
panellerin ağırlıkları ile ilişkilendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sandviç Panel, Bal Peteği, Sonlu Elemanlar Analizi

Investigation of Mechanical Properties of Honeycomb Cellular Structured
Sandwich Panels by Finite Element Method
Abstract
Today, the high rigidity behaviour of low density and high energy absorption capacity increase the use of
sandwich panel structures. The most commonly used cell geometry in the cells that form the nucleus of
these structures is honeycomb. Basically, the geometry of the honeycomb is of great importance since the
mechanical properties of the sandwich panel are directly related to this cell. In this study, stress and strain
behaviours are analysed depending on the design parameters of honeycomb cellular structure. Sandwich
panels with cells of different thickness and length in honeycomb geometry were designed and examined
with the help of finite element analysis. The results obtained were related to the weights of the sandwich
panels.

Keywords: Sandwich Panel, Honeycomb, Finite Element Method

1. GİRİŞ
Sandviç yapılar sahip oldukları üstün özellikleri (yüksek eğilme dayanımı, enerji absorbe etme
kapasitesi, titreşim sönümleme özelliği vb.) nedeniyle son yıllarda otomotivden havacılığa,
enerjiden yapı sektörüne kadar birçok endüstride sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır [1]. Sandviç
yapılar genel itibari ile yüksek mukavemete sahip alt ve üst iki plaka arasında düşük ağırlığa sahip
çekirdek olarak adlandırılan hücresel yapılardan meydana gelmektedir. Yapının yüzeyinde yer
alan plakalar genellikle panel üzerine gelecek eğme yüklerini taşırken arasında kalan çekirdek
yapı kesme yüklerini taşımaktadır [2]. Örnek bir bal peteği hücresel yapılı sandviç panel Şekil 1’de
görülmektedir.
Sandviç panellerin çekirdek kısmını oluşturmak için farklı malzeme türleri ve imalat teknikleri
kullanılmaktadır. Son yıllarda eklemeli imalat teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak yüksek
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tasarım özgürlüğüne sahip hücresel yapıların bu yöntemler ile üretilerek daha homojen
özelliklere sahip çekirdek yapılar elde edilmektedir. Bal peteği yapılarının ana özelliklerini
belirleyen çekirdek yapısı farklı geometrilerde (altıgen, dikdörtgen, elipsoit vb.) ve içi dolu veya
boş olacak şekilde oluşturulabilmektedir. Bu yapılar içerisinde altıgen yapılı bal peteği hücreleri
en yaygın kullanım alanı bulan yapılar olarak ortaya çıkmaktadır.

Şekil 1. Bal peteği hücresel yapılı sandviç panel örneği

Literatürde birçok araştırmacı bal peteği hücresel yapılı sandviç panellerin mekanik özelliklerini
incelemiştir. Ercan ve ark. [3] bal peteği, kübik, iskelet ıwp ve truss tipinde hücre topolojisine
sahip sandviç panelleri eklemeli imalat yöntemi ile üretmiş ve standartlara uygun olarak üç nokta
eğme testine tabi tutmuştur. Elde ettiği sonuçları da kurmuş olduğu sonlu elemanlar modeli ile
karşılaştırmıştır. Aktay ve ark. [4] kare ve altıgen hücre tipine sahip dairesel petekleri deneysel
ve nümerik olarak incelemişlerdir. Solmaz ve Çelik [5] altıgen petek yapılı sandviç panellerin
basma kuvveti etkisi altındaki davranışlarını araştırmışlardır. Panellerin üst ve alt tabakalarını
polyester/cam fiberden üretmişler petek hücrelerini ise ABS ve PLA malzemeden imal
etmişlerdir. Yapılan deneyler sonucunda PLA malzemenin ABS malzemeye göre daha üstün
özelliklere sahip olduğu belirtilmiştir. Khoshravan ve Pour [6] çalışmalarında bal peteği çekirdek
yapıların hücre ekseni boyunca basmaya karşı göstermiş olduğu mukavemeti deneysel ve
nümerik olarak incelemişler ve hücre genişliğindeki azalma ve hücre duvar kalınlığındaki artışın
bal peteği yapılarda basma mukavemetini arttırdığı sonucuna varmışlardır.
Bu çalışmada altıgen geometriye sahip bal peteği hücresel yapılı sandviç panellerin tasarım
değişkenlerine bağlı olarak basınç altındaki davranışları sonlu elemanlar yöntemi ile
incelenmiştir. Bu kapsamda altıgen hücreli petekli yapı üzerinde hücre kalınlığı ve uzunlukları
değişken olarak kabul edilip dokuz farklı tasarım gerçekleştirilmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışma kapsamında altıgen geometriye sahip sandviç panellerde hücre geometrisinin
mekanik özellikler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Panellerin tasarımında Solidworks programı
kullanılmıştır. Sandviç panel içerisinde yer alan bal peteği yapısına sahip çekirdek kısmının
boyutları Şekil 2’de verilmiştir. Çekirdek yapının genişliği 30 mm, uzunluğu 50 mm ve kalınlığı 10
mm olarak belirlenmiştir. Üst ve alt tabakaların kalınlıkları ise 5 mm olarak belirlenmiştir.
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Şekil 2. Çekirdek yapının boyutları ve tasarlanan sandviç panel yapısına örnek

Altıgen geometriye sahip hücresel yapılarda hücrelerin et kalınlığı, yüksekliği ve uzunlukları
değişken olarak belirlenmiştir (Şekil 3). 3 farklı kalınlık (0.3 mm, 0.5 mm ve 0.6 mm) ve üç farklı
uzunluk değeri (3 mm, 4 mm ve 5 mm) seçilmiştir. Belirlenen bu uzunluk değerlerine göre de
altıgen yapının yükseklikleri ortaya çıkmıştır. Çalışmada kullanılan kalınlık ve uzunluk değerleri
Tablo 1’de verilmiştir.

Şekil 3. Hücre yapısındaki geometrik değişkenler

Tablo 1. Altıgen yapı tasarımında kullanılan değerler

Tasarım No Kalınlık – t (mm) Uzunluk – l (mm) Yükseklik – h (mm)
1
0.3
3
4.90
2
0.3
4
6.63
3
0.3
5
8.36
4
0.5
3
4.70
5
0.5
4
6.43
6
0.5
5
8.16
7
0.6
3
4.60
8
0.6
4
6.33
9
0.6
5
8.06
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Tasarımları tamamlanan sandviç panellerin sonlu elemanlar modeli ANSYS 19.1 Workbench
Static Structural modülünde oluşturulmuştur. Analiz edilecek paneller için malzeme olarak
polietilen seçilmiştir. İlk olarak aktarılan geometri sonlu elemanlara ayrılmıştır. Sonlu elemanlara
ayırma işlemi, sonlu elemanlar analizinin en önemli adımlarından birini oluşturmaktadır. Bu
çalışmada statik gerilme analizi için patch conforming metodu kullanılmış ve maksimum eleman
boyutu olarak 0.5 mm belirlenmiştir (Şekil 4). Ortalama mesh kalitesine bakıldığında en düşük
0.8 olduğu görülmüştür. Oluşturulan ağ yapısı yaklaşık olarak 298000 eleman ve 557000 düğüm
noktasından oluşmaktadır. Modeller arasında bu rakamlarda küçük farklılıklar oluşmuştur.

Şekil 4. Uygulanan ağ yapısı için bir örnek

Sonlu elemanlar analizi için sınır şartı olarak alt plakadan sabitlenen panelin üst tabakasına 0.1
MPa’lık bir basınç uygulanarak toplam deformasyon ve maksimum Von-Mises gerilme değeri
açısından oluşturulan modeller incelenmiştir (Şekil 5).

Şekil 5. Analizde uygulanan sınır şartları

3. BULGULAR
Çalışma kapsamında farklı et kalınlığı ve duvar uzunluğuna sahip olarak oluşturulan 9 farklı
modelin yapısal analizleri gerçekleştirilmiş toplam deformasyon ve maksimum Von-Mises
gerilme değerleri sandviç panellerin ağırlıkları da göz önüne alınarak incelenmiştir. Şekil 6’da
analiz sonuçlarına ilişkin örnek ekran görüntüleri verilmiştir.
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Şekil 6. Örnek olarak verilen analiz sonuç görüntüleri

Yapılan analizler sonucunda elde edilen deformasyon ve gerilme değerleri grafikler yardımı ile
incelenmiştir. Bu kapsamda 0.3 mm et kalınlığında 3 mm, 4 mm ve 5 mm duvar uzunluklarındaki
panellerin deformasyon ve gerilme değerleri Şekil 7’de verilmiştir. Grafikler incelendiğinde her
bir et kalınlığı için altıgen yapıdaki duvar uzunluğunun artması ile toplam deformasyon ve
maksimum Von-Mises gerilme değerlerinin arttığı görülmektedir. En düşük toplam deformasyon
0.021 mm olarak et kalınlığının 0.6 mm ve duvar uzunluğunun 3 mm olduğu 7 numaralı tasarımda
gözlenmiştir. En yüksek toplam deformasyon ise 0.155 mm olarak 6 ve 9 numaralı tasarımlarda
oluşmuştur. En yüksek maksimum Von-Mises gerilmesi ise 6 numaralı tasarımda
8.17 MPa olarak gözlenmiştir. En düşük gerilme ise 2.31 MPa ile 3 mm duvar uzunluğu ve 0.5
mm et kalınlığına sahip 4 numaralı tasarımda elde edilmiştir.
Duvar uzunluğunun artması sonucunda et kalınlığından bağımsız olarak toplam deformasyon ve
gerilme değerlerinin arttığı görülmüştür. Duvar uzunluğunun 4 mm’de sabit tutulduğu
tasarımlarda maksimum toplam deformasyonun 0.5 mm et kalınlığına sahip tasarımda oluştuğu
görülmüştür. Von-Mises gerilme değeri açısından sabit duvar uzunluğunda (4 mm) maksimum
gerilme yine 0.5 mm et kalınlığına sahip numunede gözlenmiştir.
Hücre yüksekliği açısından incelendiğinde yüksekliğin artması sonucunda gerilme değerinin
arttığı görülmektedir. Toplam deformasyon değerinin de yüne aynı şekilde hücre yüksekliğinin
artması ile arttığı tespit edilmiştir.
Farklı et kalınlıkları ve duvar uzunluklarında modellenen panel sandviçlerin ağırlıkları da modeller
üzerinden incelenmiştir. En yüksek deformasyon ve gerilmenin görüldüğü tasarımın ağırlığının
en düşük gerilme ve deformasyona sahip olan sandviç panele göre %14 daha düşük olduğu
görülmüştür. En düşük ve en yüksek ağırlığa sahip sandviç paneller incelendiğinde, panelin
ağırlığının %17 azaldığı tasarımda gerilme değerindeki artış %66 civarında gerçekleşmiştir.
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Şekil 7. Farklı et kalınlığı ve duvar uzunluğuna sahip panellerin analiz sonucunda elde edilen toplam
deformasyon ve maksimum Von-Mises gerilme değerleri

4. SONUÇLAR
Yapılan bu çalışmada bal peteği hücresel yapılı sandviç panellerin kuvvet altındaki gerilme ve
deformasyon davranışları hücre geometrilerine bağlı olarak incelenmiştir. Duvar uzunluğunun
artması sonucunda et kalınlığından bağımsız olarak toplam deformasyon ve gerilme değerlerinin
arttığı görülmüştür. En düşük toplam deformasyon 0.021 mm olarak et kalınlığının 0.6 mm ve
duvar uzunluğunun 3 mm olduğu 7 numaralı tasarımda gözlenmiştir. Duvar uzunluğunun sabit
tutulduğu tasarımlarda maksimum toplam deformasyonun en büyük et kalınlığına sahip
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tasarımda oluşmadığı, 0.5 mm et kalınlığına sahip tasarımda oluştuğu görülmüştür. Von-Mises
gerilme değeri açısından da maksimum gerilme yine 0.5 mm et kalınlığına sahip numunede
gözlenmiştir. Sonuç olarak, bal peteği hücresel yapılı sandviç panellerin hücre geometrileri
optimize edildiğinde yük taşıma kabiliyetlerinin önemli ölçüde artabileceği görülmüştür.
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Özet
Kirişler kullanım alanı en yaygın olan yapı elemanlarından biridir. Bu sebeple kirişlerin modellenmesi büyük
önem taşımaktadır. Kiriş teorileri, kirişin kinematiğinde yapılan kabullere göre adlandırılır. Bu çalışmada
kayma şekil değiştirmelerinin ve dönme ataleti etkilerinin ihmal edildiği Euler-Bernoulli kiriş teorisi
kullanılmıştır. Kirişin viskoelastik malzemeden olduğu kabul edilmiştir. Uygun koşullarda çok sayıda
malzemede hem elastisite hem de viskosite etkileri görülebilir. Bu tür malzemeler viskoelastik malzeme
olarak adlandırılır. Yapıların titreşiminde iyi bir sönümleme etkisine sahip olmaları nedeniyle mühendislik
uygulamalarında sıkça kullanılır. Viskoelastik malzeme için Kelvin-Voigt modellemesi kullanılmıştır. Bu
model malzemeyi birbirine paralel bağlı yay ve sönüm elemanı yardımıyla temsil eder. Viskoelastik EulerBernoulli kiriş teorisine ait matematik model elastisite teorisi ile elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Elastisite teorisi, Euler Bernoulli Kiriş Teorisi, viskoelastik malzeme, hareket
denklemleri

Mathematical Modeling of Viscoelastic Euler Bernoulli Beam
Using Elasticity Theory

Abstract
Beams are one of the most common building elements. For this reason, modeling of beams is significant.
Beam theories are named according to the assumptions made in the beam kinematics. The Euler-Bernoulli
beam theory is used in this study, in which shear strain and rotational inertia effects are neglected. It is
assumed that the beam is made of viscoelastic material. Under favorable conditions both elasticity and
viscosity effects can be seen in many materials. Such materials are called viscoelastic materials. These
materials are frequently used in engineering applications due to their ideal damping effect on the
vibration of structures. For the viscoelastic material Kelvin-Voigt modeling is used. This model represents
the material with a parallel spring and damping element. Mathematical model of viscoelastic EulerBernoulli beam theory has been obtained by elasticity theory.

Keywords: Elasticity theory, Euler Bernoulli beam theory, viscoelastic material, equation of motion
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1. GİRİŞ
Kiriş kullanım alanı çok geniş yapı elemanlarında biridir. Bu nedenle mühendislik hesaplarında
kirişlerin modellenmesi büyük önem taşımaktadır. Kirişler kinematiğinde yapılan kabullere göre
adlandırılır. [1] Euler Bernoulli kiriş teorisi mühendisler tarafından sıklıkla tercih edilen bir
teoridir. Bu teoriye göre enine kesme deformasyonunun etkisi ihmal edilir. Yalnızca eğilme
momentinin etkisi göz önüne alınır. Bu nedenle yerdeğiştirme tek bilinmeyen olarak ortaya çıkar.
[1-2].
Aynı anda elastisite ve viskosite özelliği gösteren malzemeler viskoelastik malzemeler olarak
adlandırılır. Viskoelastik malzemelerin iyi bir sönümleme etkisine sahip olmaları yaygın olarak
kullanılmalarına neden olmuştur. [3]. Bu çalışmada viskoelastik malzeme için Kelvin-Voigt modeli
esas alınmıştır. Malzemeyi paralel bağlı yay ve sönüm elemanı ile temsil eden bu modele, iki
elemanda da meydana gelen uzamaların aynı olması nedeniyle eş-uzama modeli de denmektedir
[4].

Şekil 1. Kelvin-Voigt Modeli

Literatürde konuyla ilgili çok sayıda çalışma mevcuttur. Chen ve Cheng doğrusal olmayan
viskoelastik kirişlerin dinamik davranışlarını incelemişlerdir [5]. Temel ve ark. viskoelastik
malzemeye sahip eksenel dönel simetrik problemlerin dinamik analizini yapmıştır [7]. Lei ve ark.
yerel olmayan viskoelastik Euler – Bernoulli kirişlerinin dinamik özellikleri üzerine çalışmışlardır
[8]. Bu çalışmada ise viskoelastik Euler-Bernoulli kiriş teorisine ait matematik model elastisite
teorisi ile elde edilmiştir.

2. Viskoelastik Euler Bernoulli Kirişinin Matematik Modellemesi

Şekil 2. Kirişin Deformasyonu
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Euler Bernoulli kiriş teorisine göre toplam yer değiştirmeler aşağıda verildiği gibidir. x kirişin
uzunlğu boyunca olan ekseni, z kirişin yüksekliği boyunca olan ekseni, y kirişin genişliği boyunca
olan ekseni ve w kirişin enine doğrultusundaki yer değiştirmeyi göstermektedir. 𝜃𝜃 ise dönmeyi
ifade eder.
ux = z

∂w

(1)

∂x

𝑢𝑢𝑦𝑦 = 0
𝑢𝑢𝑧𝑧 = 𝑤𝑤 , θ=−∂w/∂x , θ<<1

(2)
(3)

Kirişin x ve z ekseni boyunca toplam yer değiştirmeleri ux ve 𝑢𝑢𝑧𝑧’dir. Euler Bernoulli kiriş teorisine
göre sıfırdan farklı tek birim şekil değiştirme (𝜀𝜀𝑥𝑥𝑥𝑥) ifadesi aşağıda verilmiştir.
𝜀𝜀𝑥𝑥𝑥𝑥 = −𝑧𝑧

𝜕𝜕2 𝑤𝑤

(4)

𝜕𝜕𝑥𝑥2

Normal kuvvet (N), eğilme momenti (M) ve kesme kuvveti (𝑄𝑄) ifadeleri Euler Bernoulli kiriş
teorisi için denklem (5), (6) ve (7)’de gösterilmiştir. Burada A kesit alanını ifade eder.
𝑁𝑁 = ∫ 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑

(5)

𝑀𝑀 = ∫ 𝑧𝑧𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑

(6)

𝑄𝑄 = ∫ 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑧𝑧 𝑑𝑑𝑑𝑑

(7)

Bu çalışmada iki boyutlu Cauchy dinamik denge denklemleri kullanılmıştır.
𝜕𝜕𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥 𝜕𝜕𝜎𝜎𝑥𝑥𝑧𝑧
𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑥𝑥
+
=
𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑧𝑧
𝜕𝜕𝑡𝑡2
2
𝜕𝜕𝜎𝜎𝑥𝑥𝑧𝑧 𝜕𝜕𝜎𝜎𝑧𝑧𝑧𝑧
= 𝜌𝜌 𝜕𝜕 𝑢𝑢𝑧𝑧
𝜕𝜕𝑥𝑥 + 𝜕𝜕𝑧𝑧
𝜕𝜕𝑡𝑡2

(8)
(9)

Burada 𝜎𝜎 normal gerilmeyi 𝜌𝜌 malzeme yoğunluğunu ve t zamanı göstermektedir. Euler Bernoulli
kiriş teorisine göre kayma gerilmelerinin ihmal edilmesinden ötürü 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑧𝑧=0’dır. Denklem (8) ve
(9)’un kesit alanı boyunca integrali alınarak denklem (10) ve (11) elde edilmiştir.
𝜕𝜕

𝑁𝑁 = 𝜌𝜌 ∫
𝐴𝐴
𝜕𝜕𝑥𝑥
𝜕𝜕

𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑡𝑡2
2

𝑄𝑄 + 𝑞𝑞 = 𝜌𝜌∫ 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥

𝑤𝑤

𝜕𝜕𝑡𝑡2

(10)

(11)
𝑑𝑑𝑑𝑑

Denklem (8)’in z ile çarpılıp integrali alınmıştır.
𝜕𝜕𝑀𝑀

𝜕𝜕𝑥𝑥

+ 𝜌𝜌∫𝑧𝑧2

𝜕𝜕3 𝑤𝑤

𝜕𝜕𝑡𝑡2𝜕𝜕𝑥𝑥

(12)
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑄𝑄

Makine Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Mechanical Engineering Full Paper Proceedings

B.93

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

Euler Bernolli kiriş teorisinde tek bilinmeyen olması nedeniyle Denklem (11) ve (12) birleştirilir.
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3
2 𝜕𝜕 𝑤𝑤

𝜕𝜕𝑀𝑀

𝜕𝜕

�
𝜌𝜌∫𝑧𝑧+

𝜕𝜕2𝑤𝑤

𝜕𝜕𝑡𝑡2𝜕𝜕𝑥𝑥

𝜕𝜕𝑥𝑥 𝜕𝜕𝑥𝑥

𝑑𝑑𝑑𝑑� + 𝑞𝑞 = 𝜌𝜌∫ 𝜕𝜕𝑡𝑡2 𝑑𝑑𝑑𝑑

(13)

Kelvin Voigt modeline göre gerilme-şekil değiştirme-zaman ilişkisi 𝜎𝜎 = 𝐸𝐸𝜀𝜀 + 𝜇𝜇𝜀𝜀̇ şeklindedir.
Euler Bernoulli kirişi Kelvin Voigt modeline uyarlanmıştır. Burada E elastisite modülünü, 𝜇𝜇
malzemenin visko-elastik sabitini göstermektedir.
𝜕𝜕2 𝑤𝑤

=
𝐸𝐸 �−𝑧𝑧
𝜕𝜕3𝑤𝑤

𝜎𝜎
𝑥𝑥𝑥𝑥

� − 𝜇𝜇𝑧𝑧

𝜕𝜕𝑥𝑥2

(14)

𝜕𝜕𝑥𝑥2𝜕𝜕𝑡𝑡

Denklem (14) moment ifadesinde yerine yerleştirilmiştir.
𝑀𝑀 = −𝐸𝐸𝐸𝐸

𝜕𝜕2 𝑤𝑤

− 𝜇𝜇𝐸𝐸

𝜕𝜕𝑥𝑥2

𝜕𝜕3 𝑤𝑤

(15)

𝜕𝜕𝑥𝑥2𝜕𝜕𝑡𝑡

Burada 𝐸𝐸 atalet momentini göstermektedir. Denklem (15) denklem (13) ile birleştirilmiştir.
𝜕𝜕4𝑤𝑤

𝜕𝜕4𝑤𝑤

𝜕𝜕4𝑤𝑤

𝐸𝐸𝐸𝐸 𝜕𝜕4𝑥𝑥 + 𝜇𝜇𝐸𝐸 𝜕𝜕𝑥𝑥3𝜕𝜕𝑡𝑡 − 𝜌𝜌𝐸𝐸

𝜕𝜕𝑥𝑥2𝜕𝜕𝑡𝑡2

𝜕𝜕2𝑤𝑤

+ 𝜌𝜌𝑑𝑑

𝜕𝜕𝑡𝑡2

= 𝑞𝑞

(16)

Böylece viskoelastik Euler Bernoulli kirişi için hareket denklemi elde edilmiştir.

3. SONUÇ
Elastisite teorisi deformasyona uğrayabilen katı cisimleri analiz ederken kulanılan güvenilir bir
teoridir. Bu çalışmada viskoelastik Euler Bernoulli kirişinin matemetik modellemesi elastisite
teorisi kullanılarak elde edilmiştir. Euler Bernoulli kiriş teorisine göre kirişin kayma şekil
değiştirmeleri ihmal edilir. Ulaşılan denklemler literatürdeki çalışmalarla uyum göstermektedir.
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Abstract
The strength loss caused by the channels opened in the plates used in the automotive industry is
not clearly known. In the literature researches, in corrugated plates, the fracture zone begins at the weld
edges with crack propagation. However, the excessive bending deformation during loading increases the
stresses in the fixed welding places. In this study, the deformation and stress values of a convex thick plate
exposed to bending were investigated. In the research using the finite element method, ANSYS finite
element package program was used and circular curved channels were created on the curved aluminium
plate geometry. As a result of the bending effect, stress concentration was observed around the channel
and the most suitable channel structure was determined to reduce this accumulation. The results were
analysed in detail.
Keywords: Bending stress, finite element, deformation.

1. INTRODUCTION
Bending is a common condition in machine parts. The external forces acting on the machine
parts to a curved shape require the use of new methods and formulas in calculations. The
complexity of the calculations increases very quickly, especially if the bent machine parts are not
simple. Parts used in the car industry with grooves and various channels show a common
bending situation. Grooves not only on flat plates are also available on machine parts that are
pre-bent at certain angles. The shape of the groove can cause high stress locations as well as
crack formation and increase in deformation. In literature; residual stresses [1] are common in
groove operations made by welding. Groove thickness of 6- and 10-mm is used in a pipe joint
that affects residual stress distribution dominantly. This location [2-3] is one of the critical
locations for crack propagation that is caused from welding. A stress relief process [4] is
investigated for 3 mm copper sheet under groove pressing process. Effect of grooves on friction
of multi-plate clutches [5] is investigated under wet conditions. The usage of numerical and
experimental methods is well confirmed, and grooves are found as a dominant influencing
factor. Crack propagation [6] is investigated for large groove plates under tension. The usage of
large groove geometry can reduce stress intensity factor in compression. Adhesive bonding of
thick composite laminates [7] is investigated for tongue and groove joints. The adhesive area is
reduced with the usage of grooves.
In this study, numerical analysis method was used. First, a verification study was carried out and
the results were compared with a beam model with an analytical solution. After the benchmark
acceptance, corrugated models on inclined beams were examined and results were discussed.

2. MODELLING AND METHOD
The fact that the shape to be examined consists of a single piece and is an easier geometric
model than complex shapes, provides the opportunity to examine with the finite element
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method. Isometric view of geometric models is shown in Fig. 1. These models, shown with the
finite element model, are 1x1 m and a thickness of 0.1 m. Aluminium material is used as material.
(E=71 GPa and Poisson ratio = 0.27). The plain model (case I) is given on the far left. All other
models have a semi-circular groove from the upper surface to the lower surface with a radius of
50 millimetres. The second model (case II) has a beam curvature radius of 1029 millimetres. Third
(case III), fourth (case IV) and fifth (case V) models have a beam curvature radius of 1954
millimetres. While the groove in the second model is straight, it has a curve length of 1071 mm
in the third model and 1171 mm in the fourth model. The groove in the fifth model has the same
structure as the groove of the third model but is S-shaped.
Normal stress is used to show the results due to bending, but Von-Mises stress is used due to
groove effects. A path is defined from the back corners of the models, and the deformation and
stress results are obtained, and graph are displayed.

Figure 1. Bended Plates and Groove Shapes

Analytical solution of deformation and normal stresses are given in Eq. 1-2. The numerical case
solution (case I) has a deformation of -0.0001391 and normal stress of 10.09 MPa. The model
can be acceptable for the case solutions.

( −1010 Pa  0.1m )  x

Px

=

6

=

2

= −0.00014

(1)

A E
0.1m2  71109 Pa
6
2
P (1010 Pa  0.1m )
= =
= 10MPa
A

(2)

0.1m2 Pa

3. RESULTS AND DISCUSSION
In Fig. 2, finite element solution and analytical solution are in perfect harmony. The fact that the
curvature diameter used is the same for case 3, 4 and 5 has caused the deformation results to
be the same. No pre-dominant effects of groove geometries appear in deformation results. In
case 2, the high radius of beam curvature causes the deformation to increase very quickly. The
absence of fluctuations in the results indicates that the finite element model is working properly
for this simple geometry model solution.
The stress results are given in Fig. 3. Looking at the stress results, a normal and stable stress was
obtained for the first case. The result of approximately 10 MPa is compatible with the axial
compression condition. The initial result of around 20 MPa is formed because of the boundary
condition and is negligible. For the second case where the beam curvature radius is the highest,
a stress of about 100 MPa was obtained. It is 10 times higher than the flat condition. Under case
3, 4 and 5 conditions, the highest stress was found to be 50 MPa and the highest stress occurred
in the middle part due to the beam curvature. The grooves drilled did not show a dominant
effect on the stress.

Makine Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Mechanical Engineering Full Paper Proceedings

B.98

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

0

y-directional deformation (m)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

-0,0002

-0,0004

-0,0006

-0,0008

Analytical S.
case 1
case 2
case 3
case 4
case 5

-0,001

edge distance (m)

Figure 2. Deformation in Vertical Direction
100
90

case 1
case 2
case 3
case 4
case 5

Von-Mises stress (MPa)

80
70

60
50
40
30
20
10
0
0

0,2

0,4
0,6
edge distance (m)

0,8

1

Figure 3. Von-Mises stresses on the backside vertical edge

Stress contours are given in Fig. 4. When looking at the stress contour for the case I condition,
the stress density is determined at the lower corners. The reason for the density arises from the
support effect. The stress value across the model is around 10 MPa. When looking at the result
with the highest radius of curvature, there is a distribution where the highest stresses occur in
the middle of the plate. Especially on the side surfaces, which express the bending state, more
stress occurred on the corner surfaces and less on the middle inner part. The highest stresses in
all results, indicated by the red contour, occur at the midline of the plate's back surface. The
straight groove did not increase the stress value excessively. The figure contains a fully
symmetrical stress distribution. Considering the case III, the stress on the front surface due to
the curvature of the groove was not symmetrical. However, the stress values are lower than case
II conditions. In case 4, the groove curvature is increased, and a higher curvature is obtained, but
the stress values remain unchanged. The same results are valid for case V.
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Figure 4. Isometric view of Von-Mises stresses on models

4. CONCLUSION
Groove effect has been studied on inclined plates for bending. Numerical study has been
applied successfully. Different arc radius of grooves is applied, and it is detected that,
➢ The main dominant effect is the inclination of the plates themselves.
➢ Groove effect is not dominant.
➢ The stresses are not affected excessively from straight or curvature grooves.
➢ Unsymmetrical channel showed irregularity in stress contours.
➢ The highest stresses are detected at the back surface of plates.
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Abstract
Nozzle geometries are one of the commonly used fluid system parts to increase the speed of the
fluid passing through. In this study, the geometry of the nozzle located in a two-dimensional closed
channel outlet was investigated considering the compressible flow conditions. Computational fluid
mechanics has been used in the study. Geometric circular and rectangular barriers have been placed
before the nozzle exit to increase the velocity ratio and turbulence coefficient of the flow. The air selected
as fluid contains standard room conditions, and its density changes under the effect of compression. As a
result of the examinations, it was observed that the circular section in front of the nozzle increased the
turbulence intensity, and the changes were given as contours. Turbulence energy is calculated. Increasing
radius compresses the fluid more and causes the air velocity to increase. The use of rectangular geometry
has a negative effect, while circular geometries are suitable to increase a certain amount of turbulence
energy. The results are discussed in detail.
Keywords: Nozzle geometry, fluid mechanics, mechanical stress, CFD.

1. INTRODUCTION
There is a relationship between pressure and velocity according to the laws of fluid. In general,
this relation, which is inversely proportional to each other, can be easily calculated under ideal
conditions, but it contains calculation difficulties in real conditions, especially according to the
environmental effect and the boundary conditions found. The fluid's inability to show any
resistance in the shear stress causes the relationship between other substances to exhibit
different behaviours. Fluids are widely used especially in engineering applications and can be
easily calculated with certain formulas. However, there are different situations depending on
the speed and type of the fluid used. The high fluid velocity and the compressible air in aircraft
structures require the formulas used to be controlled according to all conditions. The inclusion
of the time parameter and the discontinuous flow conditions necessitate thorough examination
in every engineering design. In nozzle geometries, the rapid change of pressure while the fluid
velocity increases should be examined. The narrowing of the nozzle cross section too fast can
increase the fluid velocity a lot and can create the reflux a high vortex and clogging situation.
There [1] is a correlation between the pressure and velocity; if the pressure decreases, velocity
will increase. The nozzle type effect [2] is investigated that increase the air velocity up to 193 to
241 km/h. The nozzle flow and its discharge condition [3] are important that may cause to
cavitation. Conicity of nozzle [4-5] affects cavitation and turbulence in the nozzle. In this study,
circular and rectangular shapes are included in front of the nozzle and their effects are
considered.

2. SOLUTION METHOD AND GEOMETRY
The nozzle geometry is given in Fig. 1. The left edge represents the inlet and the right edge
represents the exit condition. In the middle of the geometry, there is a nozzle geometry where
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it connects to the large rectangular channel. The solution was done in two dimensions.
Average flow data were generated in the study using computational fluid mechanics.

Figure 1. simulation model and dimensions

Path 1

Path 2

Figure 2. grid model of channel

Compressible air was used as fluid and fluid velocity was selected as 100 m/s at the channel
entrance. Solution step time was chosen as 0.0001 s and 1000 solution steps were obtained as
a result. Cylinder geometries of different diameters and a rectangular obstacle equal to half
the width of the entrance channel are used in front of the entrance part of the nozzle
geometry. The results obtained were compared with each other. Grid model is given in Fig. 2.
In Fig. 3, the Mach number is shown according to path 1. Considering the straight flow or no
obstructions, the Mach number is around 0.315. The Mach number created by the rectangular
obstacle was shown on the path starting from the ground to the top, and it was observed that
the Mach number started from 0.6 on the bottom wall and increased to 1.05 very quickly as a
result of the rectangular obstacle. When the obstacle was effective, it quickly fell down to 0.3
mach and slowed down behind the obstacle. In circular barriers used, it was seen that the flow
velocity was higher at the wall edges and a lower velocity profile was obtained depending on
the radius of the circle in the middle. It occupied more space in proportion to the circle
diameter of this profile. On average, the mach number increased by up to fifty percent and
there is a symmetrical distribution. Mach numbers are shown on path 2 in Figure 4.
Accordingly, flat, radius 3 and 4 mm profiles have approximately 0.8 mach number and a
similar smooth distribution. The velocity behavior becomes a symmetrical wave in the profile
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with a radius of 5 mm. Using the rectangular barrier increased the speed up to 1.2 Mach number.
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Figure 4. Mach number taken in path 2

Figure 5 shows the density contours. The nozzle effect created for the smooth condition caused
a certain compression and the density at the exit of the nozzle was 1.40 kg/m 3. However,
jamming and suffocation was observed between the nozzle entrance and the flow inlet. The
density is 1.9 kg/m3 in this range. The effect of the rectangular obstacle is very dominant. There
is a blockage of the fluid. Considering the solution time interval and contour output, sufficient
solution time is not used and the solution is not sufficient for the rectangular profile density
contour. It has been observed that the density and compression increase as a result of the
increase in the radius of the circular obstacles used. The density of the nozzle outlet was
determined as 1.4-1.8 kg/m3.
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Figure 5. Density of the models

Average velocity controls are given in Figure 6. In the results, the air entering at a speed of 100
m/s that reached 300 m/s in the exit compartment as a result of the nozzle effect. Nozzle effect
provided a 1:3 speed ratio. When the obstacle used took a rectangular shape, it was seen that
the air velocity reached a value higher than 600 m/s instantly at the exit of the nozzle. Behind
the obstacle there is a large reduction in the velocity profile inside the nozzle. This is a large
whirlpool formation sign. Among the circular barriers used, it displayed a low velocity profile
behind the circle, as well as a profile of approximately 300 m/s and below at its exit. average
velocity increase is close to smooth flow values.
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Figure 6. Mean velocity of the models

Considering the total pressure results, it was determined that the part where the nozzle effect
and the inlet part have a high pressure. It is seen that there is a low and a certain negative
pressure in the outlet chamber. The rectangular barrier applied increased the pressure very
quickly. This increased pressure has a sudden expansion effect in the outlet chamber. Increasing
the radius in the using circular barriers increased the pressure in the inlet chamber and provided
a moderate pressure profile behind the circle.
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Figure 7. Total Pressure of the models

The turbulence kinetic energy of the flow given to express the density of the vortex is shown in
Fig. 8. In the unimpeded flow condition, turbulences start from the nozzle exit edge and progress
along the flow direction in the outlet chamber. The use of a rectangular cross-section has
ensured that the turbulent energy density takes a high upward value at the exit of the nozzle.
Increasing circular barrier radius increased the turbulence value and created a long turbulent
contour line behind the circle. Turbulence appears to be dominant in the form of waves in the
small radius and medium radius cylinder results, while the largest radius results are long,
symmetrical and smooth.
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Figure 8. Turbulent kinetic energy of the models

3. CONCLUSION
Computational fluid mechanics was used in this study, in which the effect of the nozzle geometry
was investigated. The obtained 2D results are shown as averaged over time and instantaneously.
Looking at the results, the nozzle geometry increased the flow rate up to 3 times. It has been
observed that the rectangular barrier used in front of the nozzle increases the turbulence energy,
flow pressure and average velocity very high. As a result of the use of circular barriers, a jamming
situation was determined before the nozzle. Increasing radius compresses the fluid more and
causes the air velocity to increase. The use of rectangular geometry has a negative effect, while
circular geometries are suitable to increase a certain amount of turbulence energy.
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Özet
Modern mühendislik alanlarında önemi ve kullanımı gün geçtikçe artan sert dolgu kaynağı uygulamaları
sadece aşınmış parçaların yenilenmesinde değil; yeni makine elemanı ve takımların imalatında da sıkça
tercih edilmektedir. Mühendislik malzemelerinde başlıca yüzey bozulma nedeni olan aşınmaya; metal
metale sürtünme, korozyon ve yüksek sıcaklık gibi birçok faktör neden olmaktadır. Sert dolgu kaynağı
yöntemi seçiminde, aşınmaya bu faktörlerden hangisinin sebep olduğunu göz önünde bulundurmak çok
önemlidir. Sert dolgu kaynağı aynı zamanda makine elemanlarının servis ömrünü uzatmak için malzeme
yüzeyini aşınmaya dayanıklı sert alaşımlar ile kaplama tekniğidir. Bu uygulama sayesinde alaşımsız veya
düşük alaşımlı ekonomik çelik malzemelerin yüzeyleri istenilen özelliğe sahip kaynak malzemesiyle
kaplanarak; maliyeti yüksek malzeme özelliklerine ulaşılabilinmektedir. Bu çalışmada, otomotiv ve
savunma sanayisinde, uçak yapımında, makine elemanı imalatında, takım tezgahlarında en çok kullanılan
çeliklerden biri olan AISI 4140 çelik malzemeden imal edilen 30 mm çapında ve 10 mm kalınlığında silindirik
4 adet parçaya elektrik ark kaynağı ve oksi-asetilen kaynağı ile sert dolgu uygulanmıştır. Sert dolgu
işlemlerinde kullanılan elektrik ark kaynağında E308L-16 ve E347-16 olmak üzere iki farklı çeşit elektrot
kaynak malzemesi olarak kullanılmıştır. Diğer sert dolgu işlemi için yapılan oksi-asetilen kaynağında
Outershield 690-H ve AS FC-71 Super özlü teller kullanılmıştır. Daha sonra yüzeylerine sert dolgu kaynağı
uygulanmış parçaların iç yapı incelemeleri, aşınma dayanımı ve sertlik ölçümleri için çeşitli metalografik
hazırlıklar yapılmıştır. Öncelikle parçaların yüzeylerine taşlama işlemi uygulanmıştır. Taşlama sonrasında
parçaların yüzeylerine parlatma işlemi yapılmıştır. Optik mikroskop incelemelerinde daha fazla mikro
elemanı görebilmek için parlatılan parça yüzeyleri dağlama işlemine tabi tutulmuştur. Elektrik ark kaynağı
ile sert dolgu yapılan parçalar için %4’lük pikral çözeltisi, oksi-asetilen kaynağı ile sert dolgu yapılan parçalar
için %5’lik nital çözeltisi olmak üzere iki farklı dağlayıcı çözeltisi hazırlanmıştır. Parçaların parlatılmış
yüzeyleri bu çözeltilerde 30’ar saniye bekletildikten sonra optik mikroskop görüntüleri çekilmiştir. İç
yapıları incelenen parçalardan sert dolgu işlemi görmemiş ve E347-16 elektrot ile sert dolgu yapılmış AISI
4140 çelik malzemenin aşınma dayanımları CSM Tribometer cihazında ball-on-disk yöntemiyle
incelenmiştir. Çalışmada son olarak yüzeylerine sert dolgu uygulanmış parçaların ve sert dolgu işlemi
görmemiş olan ana malzemenin sertlik değerleri ölçülerek; aşınma dayanımı karşılaştırması
desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Elektrik ark kaynağı, Oksi-asetilen kaynağı, Sert dolgu, Sertlik
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Abstract
Welding process for hardfacing, whose importance and use are increasing day by day in modern
engineering fields, is not only in the renewal of abraded parts; it is also frequently preferred in the
manufacturing of new machine elements and tools. Wear, which is the main cause of surface deformation
of engineering materials; caused by many factors such as friction, corrosion and high temperature. When
selecting a welding method for hardfacing, it is very important to consider which of these factors lead to
the wear. The weld hardfacing is also a technique of coating the material surface with wear-resistant hard
alloys to extend the service life of machine elements. Thanks to this application, the surfaces of unalloyed
or low-alloyed economical steel materials can be coated with welding material with the desired properties
and high cost material properties can be achieved. In this study, four kinds of welding deposits were
evaluated, applied through two different welding processes: electric arc welding and oxy-acetylene
welding. The experimental samples are 4 cylindrical pieces of 30 mm diameter and 10 mm thickness
manufactured from AISI 4140 steel. It is one of the most commonly used steels in a wide range of fields ie
automotive and defense industry, aircraft construction, manufacturing of machine element, and machine
tools. In weld hardfacing by electric arc welding, two different types of electrodes, namely E308L- 16 and
E347-16, were used as welding materials. Outershield 690-H and AS FC-71 Super flux-cored wires were
used in the other weld hardfacing processes by oxy-acetylene welding. Afterwards, various metallographic
preparations were performed for the microstructural investigations, abrasion resistance, and hardness
measurements of the parts welded for hardfacing. First of all, grinding process was applied to the surfaces
of the parts. After grinding, the surfaces of the parts were polished. In order to see more micro elements
in optical microscope examinations, the polished part surfaces were etched. Two different etching solutions
were prepared: 4% picral solution for the parts welded by electric arc welding and 5% nital solution for
the parts welded by oxy-acetylene welding. Following the polished surfaces of the parts were kept in these
solutions for 30 seconds, optical microscope images were taken. The abrasion resistance of the AISI 4140
steel materials, which was not welded and welded with E347-16 electrode, were examined by ball-on-disc
method in CSM Tribometer device. Finally, the hardness values of the parts welded and the untreated steel
material were measured, and abrasion resistance comparison supported.

Keywords: Electric arc welding, Oxy-acetylene welding, Weld hardfacing, Hardness

1. GİRİŞ
Endüstride kullanılan malzemelerin artan maliyetlere karşı uzun ömürlü olmaları istenmektedir.
Sistemde çalışırken her malzeme aşınmaya maruz kalır. Malzeme ömrünü arttırmanın en önemli
etkenlerinden birisi de aşınma dayanımını arttırmaktır. Ancak aşınma dayanımını arttırmanın
haricinde malzemelerin mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi de malzeme ömrünü önemli
düzeyde etkilemektedir. Bu mekanik özelliklerden sertlik ve mikroyapı özelliklerinin belirlenmesi
ve bunların iyileştirilmesi oldukça önemlidir. Böylece çatlak oluşumunun önlenmesi gibi birçok
kusurun oluşmasına engel olunacaktır. Bu gibi durumlar özellikle yüksek kuvvetler altında çalışan
parçalarda daha yoğun görülmektedir. Makine endüstrisinde birçok parçanın üretiminde
kullanılan çeliklerden birisi de DIN 42CrMo4 (AISI 4140) çeliğidir.
Buchanan ve arkadaşları [1] korumalı metal ark kaynağı (SMAW) ve elektrik ark püskürtme ile
çökeltilen demir-krom bazlı sert kaplamanın aşınma davranışlarını karşılaştırmışlardır. Ark
püskürtmeli kaplamanın daha yüksek gözenekliliğe sahip olmasına ve mikro sertliğinin kaynaklı
birikintilerden daha düşük olmasına rağmen; SMAW kaplamanınkiyle karşılaştırılabilir aşınma
direnci sergilediği tespit edilmiştir. Buchanan [2] yapmış olduğu çalışmasında SMAW ve elektrik
ark püskürtme ile çökeltilen demir-krom esaslı sert yüzeyli kaplamaların katılaşması ve
mikroyapısal karakterizasyonunu gerçekleştirmiştir.
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Balasubramanian ve arkadaşları [3]; korunmalı metal ark kaynağı (SMAW), gaz metal ark kaynağı
(GMAW), gaz tungsten ark kaynağı (GTAW), tozaltı ark kaynağı (SAW) ve plazma transfer ark
kaynağı (PTAW) dahil olmak üzere beş farklı kaynak yöntemiyle gerçekleştirdiği sert dolgu
uygulamasını karşılaştırarak kazan çeliği için kaynak nüfuziyet yüzdesi, ana malzeme özellikleri,
kaynak parametreleri ve proses maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda optimum yöntemin
plazma transfer ark kaynağı (PTAW) olduğunu saptamışlardır. Coronado ve arkadaşları [4] özlü
telle ark kaynağı (FCAW) ve korumalı metal ark kaynağı (SMAW) olmak üzere iki farklı kaynak
yöntemi ve dört farklı kaynak dolgu malzemesi kullanarak sert dolgu işlemi uygulamışlar ve
kaynak yönteminin, sert kaplamanın abrasif aşınma direncine etkisini incelemişlerdir. Sonuçlar
özlü telle ark kaynağının (FCAW) daha yüksek aşınma direnci kazandırdığını göstermiştir. Aşınma
direncini arttıran en önemli değişkenin, aşındırıcı partiküllere karşı bariyer görevi gören
karbürlerin bulunduğu kaynak dolgu malzemesinin mikroyapısı olduğu rapor edilmiştir.
Bu çalışmada AISI 4140 ıslah çeliğine farklı kaynak parametreleri kullanılarak sert dolgu işlemi
yapılmıştır. Sert dolgu işlemi sonrasında numunelerin mikroyapısal özellikleri, mekanik özellikleri
ve aşınma dirençleri incelenmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA
2.1. Kullanılan Malzemenin Özellikleri
AISI 4140 çeliği düşük alaşımlı bir çeliktir. Bağlantı elemanları, mil, cıvata, somun ve benzeri
birçok makine elemanı imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır. Soğuk dövme işlemi için düşük
alaşımlı malzemeler tercih edilmektedir. Dayanıklılığı ve tokluk değerinin yüksek olması tercih
edilme nedenleridir. 42CrMo4 (AISI 4140) çeliği, yüksek tokluk ve mekanik etkenlere karşı yüksek
dayanıklılığın ihtiyaç duyulduğu uygulamalarda seçilmektedir. Otomotiv endüstrisinde yaygın
kullanım alanına sahiplerdir. Ayrıca bu malzemenin yorulma dayanımı da yüksektir. Kimyasal
bileşimi Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Malzemenin Kimyasal Bileşimi

MALZEMENİN KİMYASAL BİLEŞİMİ (%)
C

Si

0.380.40

0.150.40

Mo

Pmaks

Smaks

Cr

Mo

0.50-0.80 0.035 0.035 0.90-1.20 0.15-0.30

V
-

2.2. Kullanılan Deneysel Yöntemler
2.2.1. Kaynak ile Sert Dolgu İşlemi
AISI 4140 malzemeden 30 mm çapındaki numune 10 mm kalınlıkta 5 parçaya bölünmüştür.
Parçalardan 4 tanesine iki farklı kaynak yöntemi ile sert dolgu işlemi yapılmıştır. Kaynak prosesleri
farklı parametrelerde, farklı elektrotlar ve özlü teller kullanılarak uygulanmıştır. 2 parçaya E308L16 ve E347-16 elektrotları kullanılarak elektrik ark kaynağı yapılmıştır. Diğer iki parçaya Outershield
690-H ve AS FC-71 Super özlü telleri kullanılarak oksi- asetilen kaynağı yapılmıştır. Kaynak proses
parametresi, kullanılan elektrot ve özlü teller Tablo 2 ve Tablo 3’te yer almaktadır.
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Tablo 2. Kaynakların Proses Sıcaklıkları

Elektrik Ark Kaynağı

Oksi-Asetilen Kaynağı

4000 °C

3000 °C

Sıcaklık

Tablo 3. Kaynak İşleminde Kullanılan Elektrot ve Özlü Tellerin Parametreleri

Elektrot ve Özlü Tel Kompozisyonu
C

Mn

Si

Cr

Ni

P

S

Mo

E308L-16

0.03

2

1

19-21

10-12

0.045

0.03

-

E347-16

0.08

2

1

17-19

9-13

0.045

0.03

-

Outershield 690-H

0.06

1.5

0.2

-

-

0.015

0.01

0.3

AS FC-71 Super

0.05

1.5

0.5

-

-

0.015 0.015

-

2.2.2. Mikroyapısal Görüntü Analizi
Kaynak işlemi tamamlandıktan sonra parçalardan mikroskobik görüntü alabilmek için parçalara
taşlama işlemi ve parlatma işlemi yapılmıştır. Bu işleme, 600 mesh kaba zımpara ile başlandı ve
sırasıyla, 800, 1000 mesh ve en son olarak 1200 mesh zımparalar uygulanarak tamamlandı. İşlem
esnasında sürtünmeden dolayı numunenin ısınmasını önlemek ve aşınmış malzemeyi yüzeyden
uzaklaştırarak yüzeyin düzgün işlenebilmesini sağlamak için; işlem sürekli akan su altında yapıldı.
Yüzey pürüzlüğünü minimuma indirgemek için en son olarak da elmas pasta ile ince parlatma
işlemi yapılarak zımparalama işlemi tamamlanmıştır. Daha sonra parçalara dağlama işlemi
uygulanmıştır. Dağlama işlemi uygulanırken iki farklı çözelti hazırlanmıştır. E308L-16 ve E347-16
elektrotlarıyla sert dolgu işlemi yapılan parçalar için %4’lük pikral çözeltisi (%4 pikrik asit, %96
alkol); Outershield 690-H ve AS FC-71 Super özlü telleri ile sert dolgu işlemi yapılan parçalar için
ise %5’lik nital çözeltisi (%5 nitrik asit, %95 alkol) hazırlanmıştır. Parçaların parlatılmış yüzeyleri
bu çözeltilerde 30’ar saniye bekletildikten sonra mikroyapı görüntü analizleri yapılmıştır.
2.2.3. Aşınma Dayanımı Testi
Aşınma dayanımlarının incelenmesi için uygun olan iki parça seçilmiştir. Bunlar; E347-16
elektrotuyla sert dolgu yapılan parça ve kaynak işlemine tabi tutulmayan ana parçadır. Bu iki
numuneye aşınma dayanımı testi yapılmıştır. Her iki parça için de cihaza aynı parametreler
girilmiştir. Parametreler; Radius=5 mm, Lineer speeder=25 cm/s, Yük=10 N, Mesafe=250 m.

2.2.4. Sertlik Ölçümleri
Çalışmada son olarak parçaların sertlik yapısı incelenmiştir. Parçaların ortalama sertlik değerleri
ölçülmüştür. Ölçüm için cihaza girilen parametreler; Bilya çapı=2.5 mm, Uygulanan kuvvet=187.5
kg.
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3. DENEYSEL SONUÇLAR
3.1. Aşınma Grafikleri
E347-16 elektrotu kullanılarak elektrik ark kaynağı ile sert dolgu işlemi yapılan parça ve üzerine
herhangi bir işlem uygulanmayan AISI 4140 parçanın aşınma dayanımı grafikleri aşağıdaki
şekillerde verilmiştir.
Şekil 1’de 10 N yük altında ve 0.25 m/s kayma hızında aşınma işlemine tabi tutulan parçanın
sürtünme katsayısı grafiğine göre ilk 21 metrelik mesafede 0.5 artış ile sürtünme katsayısının
0.7 olduğu görülmektedir. 22.44-92.46 m mesafeleri arasında 0.1 artış ile sürtünme katsayısının
0.8 olduğu görülmektedir. 92.46-102.45 m mesafeleri arasında 0.2’lik düşüş ile sürtünme
katsayısının 0.6 olduğu görülmektedir.102.45-250 m mesafeleri arasında 0.1’lik artış ile sürtünme
katsayısının 0.7 olduğu görülmektedir. Şekil 2’de 10 N yük altında ve 0.25 m/s kayma hızında
aşınma işlemine tabi tutulan parçanın sürtünme katsayısı grafiğine göre ilk 50 saniyelik zaman
diliminde 0.5’lik artış ile sürtünme katsayısının 0.7 olduğu görülmektedir.50-370 saniyelik zaman
dilimleri arasında 0.1’lik artış ile sürtünme katsayısının 0.8 olduğu görülmektedir.370-410
saniyelik zaman dilimleri arasında 0.2’lik düşüş ile sürtünme katsayısının 0.6 olduğu
görülmektedir.410-1000 saniyelik zaman dilimleri arasında 0.1’lik artış ile sürtünme katsayısının
0.7 olduğu görülmektedir. Şekil 3’te 10 N yük altında ve 0.25 m/s kayma hızında aşınma işlemine
tabi tutulan parçanın sürtünme katsayısı grafiğine göre ilk 12 metrede 0.35’lik artış ile sürtünme
katsayısının 0.6 olduğu görülmektedir.12.42-250 m mesafeleri arasında 0-0.03’lük artış ve
azalmaların olduğu grafikte gözlemlenmiştir. Son olarak 250 metredeki sürtünme katsayısı
değerinin 0.63 olduğu gözlemlenmiştir. Şekil 4’te 10 N yük altında ve 0.25 m/s kayma hızında
aşınma işlemine tabi tutulan parçanın sürtünme katsayısı grafiğine göre ilk 50 saniyelik zaman
diliminde 0.35’lik artış ile sürtünme katsayısının 0.6 olduğu görülmektedir. 50-1000 saniyelik
zaman dilimleri arasında 0-0.03’lük artış ve azalmaların olduğu grafikte gözlemlenmiştir. Son
olarak 1000. saniyede sürtünme katsayısı değerinin 0.63 olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 1. AISI 4140 Çeliğinin Aşınma Grafiği
Verileri
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Şekil 3. E347-16 Elektrot ile Sert Dolgu Yapılan
Parçanın Aşınma Grafiği Verileri

Şekil 4. E347-16 Elektrotu ile Sert Dolgu Yapılan
Parçanın 10 N Yük Ve 0.25 m/s Kayma Hızında ve
Zaman Altında Uygulanmış Sürtünme Katsayısı
Grafiği

3.2. Sertlik Ölçümleri
Sertlik ölçümleri 187.5 kg yük altında ve parçaların dış yüzeylerinde birkaç noktadan ölçülerek
ortalama değerleri hesaplanmıştır ve Tablo 4‘te verilmiştir. Sert dolgu işlemi uygulanmamış AISI
4140 çeliğinin dış yüzeylerinde yapılan sertlik ölçümlerinin ortalama sertlik değeri 219 HB (19
HRC) olarak bulunmuştur. E308L-16 elektrotu ile sert dolgu yapılan parçanın dış yüzeylerinde
yapılan sertlik ölçümlerinin ortalama sertlik değeri 175.7 HB (9 HRC) olarak bulunmuştur. E34716 elektrotu ile sert dolgu yapılan parçanın dış yüzeylerinde yapılan sertlik ölçümlerinin ortalama
sertlik değeri 176.6 HB (9 HRC) olarak bulunmuştur. Outershield 690-H özlü teli ile sert dolgu
yapılan parçanın dış yüzeylerinde yapılan sertlik ölçülerinin ortalama sertlik değeri
624.7 HB (59 HRC) olarak bulunmuştur. AS FC-71 Super özlü teli ile sert dolgu yapılan parçanın
dış yüzeylerinde yapılan sertlik ölçümlerinin ortalama sertlik değeri ise 718.7 HB (65 HRC) olarak
bulunmuştur.
Tablo 4. Parçalara Ait Ortalama Sertlik Değerleri
Parçanın Ortalama Sertlik
Değeri
Sert Dolgu Malzemesi
HB
HRC
1

AISI 4140

219

19

2

E308L-16

175.7

9

3

E347-16

176.6

9

4

Outershield 690-H

624.7

59

5

AS FC-71 Super

718.7

65

3.3. Mikroyapısal Görüntü Analizleri
Parçaların metalografik görüntülerini daha detaylı inceleyebilmek için dağlama işlemi
yapılmıştır. Dağlama işleminin uygulanabilmesi için iki farklı dağlayıcı çözeltisi hazırlanmıştır.
E347-16 ve E308L-16 elektrotları ile sert dolgu yapılan yüzeyler için pikral çözeltisi
hazırlanmıştır. Bu çözeltinin içerisinde %4 pikrik asit %96 alkol bulunur. Outershield 690-H ve
AS FC-71 Super özlü telleri ile sert dolgu işlemi yapılan parçalar için %5’lik nital çözeltisi
hazırlanmıştır. Bu çözeltide ise %5 nitrik asit %95 oranında alkol bulunur. Parçaların mikroyapı
görüntüleri x200 büyütme ile çekilmiştir. Şekil 5’te görülen parçaya %5’lik nital çözeltisi
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kullanılarak dağlama işlemi yapılmıştır. Şekil 6 ve 7’de görülen parçalara %5’lik pikral çözeltisi
kullanılarak dağlama işlemi yapılmıştır. Şekil 8 ve 9 ‘da görülen parçalara ise %5’lik nital çözeltisi
kullanılarak dağlama işlemi uygulanmıştır.

Şekil 5. AISI 4140 Çeliğinin Mikroyapısal Görüntüsü

Şekil 6. E347-16 Elektrot ile Sert Dolgu Yapılmış
Parçanın Mikroyapısal Görüntüsü

Şekil 7. E308L-16 Elektrot ile Sert Dolgu Yapılmış
Parçanın Mikroyapısal Görüntüsü

Şekil 8. Outershield 690-H Özlü Tel ile Sert Dolgu
Yapılmış Parçanın Mikroyapısal Görüntüsü

Şekil 9. AS FC-71 Super Özlü Tel ile Sert Dolgu
Yapılmış Parçanın Mikroyapısal Görüntüsü

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada ortaya çıkan aşınma dayanımı grafikleri baz alındığında, özlü teller ile sert dolgu
işlemi yapılan parçaların aşınma dirençlerinin AISI 4140 çeliğine göre daha yüksek olduğu
gözlemlenmiştir. Fakat elektrotlar ile sert dolgu yapılan parçaların aşınma dirençlerinin, AISI 4140
çeliğinden daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Sertlik değerleri göz önüne alındığında ise özlü tel
ile sert dolgu yapılan parçalardan AS FC-71 Super özlü teli kullanılan parça en yüksek sertlik
değerine sahiptir. En düşük sertlik değeri ise E308L-16 elektrotu ile işlem yapılan parçada elde
edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada, çeliklere özlü tel ile yapılan sert dolgu işleminin, elektrot
ile yapılan sert dolgu işlemine göre daha yüksek aşınma direnci ve daha yüksek sertlik değeri
kazandırdığı görülmüştür.
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AISI 4140 çeliğinin aşınma dayanımı E308L-16 elektrotu ile işlem yapılan parçaya göre süre
arttıkça artmaktadır. Mikroyapı çalışmaları sonucunda, ana malzemelerden kaynak metaline
doğru ilerledikçe tane irileşmesi meydana geldiği ise mikroyapı görüntülerinde gözlemlenmiştir.
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Özet
İşyerlerinde iş ekipmanlarının kullanımı sırasında meydana gelen, çalışanların yaralanma ve can kaybı ile
sonuçlanarak çalışma ortamı ve çevresi için kimi zaman yıkıcı sonuçlara neden olan iş kazaları çalışanların
vücut bütünlüğünün bozulmasına, meslekte kazanma güçlerinin kaybetmelerine neden olmakta ve sonuç
olarak üretim potansiyeli açısından ülke ekonomisine göz ardı edilmesi mümkün olmayan zararlar
vermektedir. Üretimin ve üretime yardımcı birimlerin vazgeçilmez unsuru olan iş ekipmanlarının
kullanımları ile ilgili olarak yaşanan iş kazalarının önlenmesinde ulusal ve uluslararası mevzuat ve
standartlar çerçevesinde her iş kolu için geçerli olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kuralları belirlenmiştir.
İşyerlerindeki iş ekipmanlarının kullanımından ve çalışma koşullarından kaynaklı tehlikeler yapılacak risk
değerlendirmeleri doğrultusunda belirlenerek bu tehlikelerden kaynaklı risklerin kabul edilebilir düzeye
indirgenebilmesi için alınması gerekli tedbirler belirlenmelidir. İşyerinde kullanılan ekipmanların kullanım
şartları dikkate alınarak operatörler ya da ekipmandan sorumlu görevli çalışanlar tarafından günlük
muayene ve kontrollerinin yapılması, kullanımları sırasında karşılaşılabilecek iş kazalarının önlenmesinde
büyük rol oynamaktadır. Ekipmanın türüne bağlı olarak yapılan günlük kontrollerin güvenli çalışma
şartlarının sürdürülebilirliğin açısından düzenli olarak kayıt altına alınması gerekmektedir.
Bu çalışma, farklı iş kollarından örneklemeler yapılarak sahada kullanılan iş ekipmanlarının iş sağlığı ve
güvenliği çerçevesinde operatörleri tarafından yapılması gerekli günlük muayene ve kontrollerin neler
olduğunu belirlemek ve iş kazalarının önlenmesinde bu hususun önemine dikkat çekmek üzere yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Günlük Kontroller, İş ekipmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği

The Importance of Daily Inspections of Work Equipment In The
Prevention of Work Accidents

Abstract
Occurring during the use of work equipment at workplaces, the work environment employee injury and
loss of life resulting from workplace accidents that result in devastating consequences for employees and
the environment the deterioration of bodily integrity, of their earning power in the profession and as a
result causes you to lose the production potential it is impossible to ignore with the economy of the
country causing damages. Occupational Health and safety rules have been determined to apply to each
line of work within the framework of national and international legislation and standards for the
prevention of occupational accidents in relation to the use of work equipment, which is an indispensable
element of production and production auxiliary units. Hazards arising from the use of work equipment
and working conditions in the workplace should be determined in accordance with the risk assessments
to be made and the necessary measures to be taken to reduce the risks arising from these hazards to an
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acceptable level. Daily inspections of equipment used in the workplace by operators or employees
responsible for the equipment, taking into account the conditions of use, play a major role in preventing
accidents at work that may occur during their use. Daily checks, depending on the type of equipment,
should be regularly recorded in terms of sustainability of safe working conditions.
This study was conducted to determine what daily inspections and inspections are necessary to be carried
out by operators of work equipment used in the field within the framework of Occupational Health and
safety by sampling from different business lines and to draw attention to the importance of this issue in
the Prevention of work accidents.
Keywords: Daily Checks, Work Equipment, Occupational Health and Safety

1. GİRİŞ
İş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları
belirlemek üzere, 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30’uncu
maddesi uyarınca 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Ekipmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. İş ekipmanlarının bakım,
onarım ve periyodik kontrollerine ilişkin kriterler bu yönetmelikte kaldırma ve iletme
ekipmanları, basınçlı kaplar, tesisatlar ve tezgâhlar olarak ayrı ayrı gruplarda detaylı olarak ele
alınmıştır. [1]
İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen iş kazalarının 20.6.2012 tarihli ve 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 14. Maddesi uyarınca kayıt ve bildirim yükümlülüğünün
getirilmesinin ardından tüm sektörlerde yaşanan ve kayıt altına alınan iş kazalarının artışında
gözle görülür bir fark ortaya çıkmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2019 yılına ait İş Kazası
Geçiren ve İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalıların Meslek Gruplarına ve Cinsiyetine Göre Dağılımına
ilişkin istatistiklerine bakıldığında iş kazası geçiren ya da kaza sonucu yaşamını yitiren meslek
gruplarında iş ekipmanını yahut üretim hattını kullanan operatör sayısının önemli ölçüde yere
sahip olduğu görülmektedir. [2]

Tablo 1. SGK 2019 Yılı İş Kazası ve Meslek Hastalığı Geçiren Sigortalıların Meslek Gruplarına Göre
Dağılımı

Meslek Grupları
Meslek
kodu
81

83

72.2.3

752.3

İş Kazası Geçiren Sigortalı
Sayısı

Meslek Türü

İş Kazası Sonucu Ölen
Sigortalı Sayısı

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

42.758

7.161

49.919

61

3

64

12.638

98

12.736

197

0

197

Metal işleme takım
tezgâhı kurucuları
ve operatörleri

706

7

713

0

0

0

Ağaç işleme takım
tezgâhı kurucuları

82

1

83

0

0

0

Sabit
tesis
makine
operatörleri

ve

Sürücüler ve
hareketli tesis
operatörleri
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ve operatörleri
3.1.3.1

Enerji üretim tesisi
operatörleri

228

0

228

0

0

0

3.1.3.2

Çöp yakma fırını ve
su arıtma tesisi
operatörleri

13

0

13

0

0

0

Petrol ve doğal gaz
rafine
tesisi
operatörleri

100

0

100

0

0

0

Toplam

56.525

7.267

63.792

258

3

261

Tüm Meslek Grupları Toplamı

337.108

85.355

422.463

1.126

21

1.147

3.1.3.4

İş ekipmanlarında iş sağlığı ve güvenliği üzerine daha önce yapılan çalışmalarda iş ekipmanları
genelde makine, tezgâhlar ve kaldırma araçları ayrı ayrı incelenmiştir. İş ekipmanlarının büyük
bir bölümünü oluşturan ve genel hatları ile asansör, vinç forklift ve transpalet gibi kaldırma
araçlarının iş sağlığı ve güvenliği üzerine yapılan çalışmalarda bu tip iş ekipmanlarından kaynaklı
kaza sebepleri ve alınması gereken tedbirler, periyodik kontroller, operatör eğitimleri ve risk
analizi yapılması gibi önlemler ile kaldırma araçlarında meydana gelen iş kazalarının
önlenebileceği üzerinedir. Makine ve tezgâhlar üzerine yapılan iş sağlığı ve güvenli konulu
çalışmalarda iş ekipmanların hemen hemen tüm tehlike sınıfı işyerinde bulunduğu, periyodik
muayene, risk analizi, çalışanların eğitimleri ile iş kazalarının önüne geçilebileceği belirtilmekte
olup, periyodik muayenelerin, bakım ve onarım yöntemlerinin ve yeterliliklerinin ilgili
standartlara uygun şekilde yapılmasının önemi de oldukça büyüktür.

2. MATERYAL VE METOT
Yapılan çalışmada, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde
belirtilen kurallar doğrultusunda farklı iş kollarında yoğun olarak kullanılan kaldırma ve iletme
ekipmanlarından, metal şekillendirme tezgâhlarından örnekleme usulü seçilen ve günlük
kontrolleri içeren saha uygulamaları ile detaylı bir biçimde konu ele alınarak incelenmiştir.
İş ekipmanının tanımı ve çeşitleri, kullanım koşulları, kontrolsüz kullanımdan kaynaklı tehlikeler,
ekipman ve ekipmana ait aksesuarların kontrol ve muayenesi yapılırken dikkat edilmesi gerekli
kriterler incelenmiştir. Bakım, onarım ve günlük muayene ve kontrollerin yapılması ile güvenli
çalışma şartlarının sağlanmasına vurgu yapılmıştır.
Kaldırma ve iletme ekipmanları olarak sahada karşılaşılan farklı tip ve yük kapasitesine sahip sabit
ve hareketli vinçlerin, vinçlerle birlikte kullanılan sapan, zincir, halat vb. kaldırma aksesuarlarının
ve forkliftlerin yükün kaldırılması, yükün salınımı ya da bir yerden başka bir yere aktarılması
sırasında yükün kurtularak düşmesi, çalışanların yükün altında kalmaları yahut yükün dengesiz
taşınımı ile çalışanlara çarpması, forkliftin devrilmesi ve metal iş kolunda yoğun olarak kullanılan
preslerde meydana gelen el vb. uzuv sıkışmaları gibi iş kazaları en sık karşılaşılan kaza
türlerindendir.
İş sağlığı ve güvenliği kurallarının yer aldığı mevzuatın incelenmesi ile iş ekipmanlarının
operatörleri tarafından gerekli kontrol ve muayeneden geçirildikten sonra kullanımlarının
sağlanması gerekliliği örneklerle incelenmiştir.
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3.ARAŞTIRMA BULGULARI
3.1. Risk Değerlendirmesi
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesinde belirtildiği üzere işverenler
kullanılacak iş ekipmanının seçimi, iş ekipmanının kullanımdan ve/veya çalışma ortamından
kaynaklı tehlikeleri belirlemek, maruz kalınabilecek riskleri ve alınması gerekli tedbirleri
planlamak ve uygulamak üzere risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdürler. [3] Risk
değerlendirmesi ancak işyeri çalışma ortamına ve kullanılan iş ekipmanlarına özgü olarak sahayı
yansıtacak verileri sağladığında sahada alınması gerekli tedbirleri belirlemek risklerin ve
yaşanabilecek kazaları önlenmek çok daha etkin olacaktır. Risk değerlendirmesinden sonra tespit
edilen riskler ve alınması gerekli tedbirler belirlenirken operatörlere veya iş ekipmanından
sorumlu çalışanlara, güvenliği tehdit edebilecek aksaklıklar ya da anormal durumlarda atılacak
adımları bilmeleri kullandıkları iş ekipmanları ile ilgili güvenlik başlıklarını içeren eğitimlin
verilmesi ile mümkün olacaktır.

3.2. İş Ekipmanı ile ilgili Eğitim ve Talimatlar
İş ekipmanını kullanan çalışanlara ekipmanın kullanımından kaynaklı riskler ve alınması gerekli
tedbirleri içeren eğitimlerin, iş ekipmanına ve bu iş ekipmanın kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve
uygun olması halinde yazılı talimatların verilmesi yükümlüğü İş Ekipmanlarının Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde açıkça belirtilmiştir.
Bu bakımdan kolay anlaşılır, basit ve özellikle güvenlikle ilgili hususları içeren eğitim ve
talimatların hazırlanması ve konunun sahada bizzat iş ekipmanını kullanan çalışanlara aktarılması
gerekmektedir. Bakım, onarım veya günlük kontrolleri yapacak çalışanların da yapılacak
çalışmalarla ilgili olarak özel olarak eğitim almaları gerekmektedir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak
13.07.2013 tarih ve 28706 Sayısı: Resmî Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmiş olan “Tehlikeli ve
Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik”
hükümleri uyarınca yönetmelik ekinde yer alan ve aşağıdaki tabloda açıklanmış işlerde
çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur. Aşağıda
tanımlanmış meslek gruplarından araç kullanmak üzere görevlendirilecek olan çalışanların Millî
Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen
operatör belgesi ve sürücü belgesine sahip olması zorunludur.[4]

Tablo 2. Mesleki Eğitim Alınacak İşlere Ait Çizelge

NAKLİYE BENZERİ İŞLER

Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış
kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve
yükleme işleri.

TAŞ VE TOPRAK SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

Çimento fabrikalarında ve taş ocaklarında;
dinamitleme, konkasör ve yağcılığı, konkasöre
vagon devirme ve monitör havai hat yağcılığı
ekskavatör işleri ile çimento üretiminde kalker
stoklanması, kalsinatör, klinker elevatörü,
ambalaj, gezer vinç, kaynak, santralde ocakçılık
ve külcülük, ocak ve fırın duvarcılığı ve
tamirciliği, yükleme ve boşaltma, su kulesi,
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baca ve boya tamiri, gezer vinç yolları,
kanalizasyon ve bakım işleri.

METAL VE METALDEN MAMUL EŞYA
SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

Gemi inşaat ve tamiratında iskele, dikme ve
kızak işleri ile vinçler, iş iskeleleri, bumbalar,
direkler, demir ve zincirler ve benzeri
teçhizatlara ait işler.
Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya
presleme suretiyle çeşitli eşya imali işleri.
10 kg’yi aşan tornacılık, tesviyecilik gibi talaşlı
imalat ve taşlama işleri.

METALURJİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

Metal ve alaşımlarının, metalsi ve alaşımlarının
her çeşit döküm ve haddeleme, presleme
suretiyle sıcak ve soğuk olarak şekillendirilme
işleri.

ÇEŞİTLİ İŞLER

Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler.

Ayrıca aşağıda belirtilen tabloda yer alan Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi
Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ doğrultusunda yayımlanmış olan meslek
gruplarında istihdam edilecek olan çalışanların mesleki yeterlilik belgesi olması gerekmektedir.

Tablo 3. Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Olan Mesleklere İlişkin Çizelge

Ulusal Yeterlilik Kodu

Yeterlilik Adı

Seviyesi

12UY0084-4

Metal Kesim Operatörü

Seviye 4

12UY0087-4

Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü

Seviye 4

15UY0205-3

Köprülü Vinç Operatörü

Seviye 3

12UY0061-3

Mobil Vinç Operatörü(Mhc, Sahil ve Gemi
Vinci)

Seviye 3

12UY0088-3

Liman Forklift Operatörü

Seviye 3

12UY0064-3

Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRS VE
ECS)

Seviye 3

11UY0004-5

Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü

Seviye 5

13UY0145-3

Endüstriyel Taşımacı

Seviye 3

3.3. Günlük Muayene ve Kontroller
Kaldırma ve iletme ekipmanlarından vinçlerin, forkliftlerin ve yük kaldırmada kullanılan diğer
ekipmanların (zincir, halat, sapan vb.), metal sektöründe yoğun olarak kullanılan preslerin vb.
gibi bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen
veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce
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veya işyeri tarafından görevlendirilmiş çalışanlar tarafından yapılmalıdır. İş ekipmanlarının, her
çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrollere tabi tutulmaları sağlanmalıdır.
Gözle muayene ile gerçekleştirilen kontrol ve muayeneler sonucunda çatlak, gevşemiş
bağlantılar, parçalardaki deformasyon, aşınma, korozyon ve benzeri belirtiler gösteren iş
ekipmanı daha ayrıntılı muayene için kullanım dışı bırakılmalıdır. Gözle muayene, operatör veya
iş ekipmanını ve işlevlerini bilen personel tarafından yapılarak kayıt altına alınmalıdır.
Gözle yapılan muayene dışında belirlenmiş standart değerler baz alınarak ölçüm değerleri ile
saptanan ezilme, aşınma ve deformasyon vb. durumların tespitine, kumanda panellerinin, sesli
ve ışıklı ikaz sistemlerinin, ekipmanın türüne göre acil durdurma sistemlerinin, seviye limit
switchlerinin, koruyucu donanım sistemlerinin aktif olarak görevini yerine getirmemesi, zeminin
ve kurulum şartlarının güvenli olmamasına rağmen iş ekipmanının kullanımına devam edilmesi
halinde ilerleyen süreçte iş kazası olasılığını artmaktadır.

4. TARTIŞMA
Operatörler ya da iş ekipmanında sorumlu çalışanlar tarafından muayene ve kontrollerin hiç
yapılmamış olması, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde
belirtilen hususlar dikkate alınmadan yapılması, ya da düzenli olarak kayıt altına alınmaması iş
kazalarının meydana gelmesine sebep olmakta çalışan ve işyeri için yıkıcı sonuçları da
beraberinde getirmektedir.
Vinçlere ait kontrollerde kanca ağzı açıklığındaki artış, halatların aşınma ve deformasyon
belirtileri, yük kaldırmada kullanılan bez sapanların kaldırma kapasiteleri üzerinde kullanımları
sonucu yırtılmaya başlamaları, hareketli vinçlerin zemine uygun kurulmadan çalışmaya
başlaması, vinç ve forkliftlerde sesli ve ışıklı uyarı sistemleri ve kumanda paneli elemanları ve
göstergelerinin (yağ, yakıt, su vb.) görevini yerine getirmemesi, preslerde çift el kumanda
tertibatı, acil durdurma tertibatı, koruyucu muhafaza, zaman rölesi, fotosel vb. koruyucu
donanımların aktif olmaması gibi güvenliği etkileyen birçok önemli hususun günlük kontrollerde
tespit edilerek düzeltilebileceği ve sonrasında yaşanabilecek iş kazalarını önlemede önemli
olduğu bilinci yeterince oturmamıştır.
Çalışmaya başlamadan önce yapılması gerekli kontroller göz ardı edilmesinde kimi zaman üretim
yoğunluğu kimi zaman ise kontrollere ilişkin yapılacak kayıt ve düzeltmeye yönelik geri bildirimin
yük oluşturacağı gibi yanlış bir algı bulunmaktadır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin
yanı sıra gerek işverenlik gerekse çalışanlara aslında üretimin sağlıklı ilerlemesi için öncelikle
güvenliğin tesis edilmesinin önemi anlatılarak vurgulanmalıdır.

5. SONUÇ
Yapılan çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir;
•
•
•

İşyerlerinde iş ekipmanlarını kullanan operatörler ve bakım onarımlarını yapan
çalışanlara üretime dayalı eğitimlerin yanı sıra iş ekipmanında güvenlik koşullarını içeren
makine bazlı eğitimlerinin verilmesi gereklidir.
İş ekipmanı üretim ve tedariklerini yapan işyerlerinin kullanıcılar için hazırlayacakları
kayıt ve belgelerde güvenlik koşullarında ilişkin uyarı ve talimatlara daha yoğun yer
verilmelidir.
İş ekipmanı ve ekipmana ait risk içeren tüm aksesuarlara ilişkin yapılan kontrollerin İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III te belirtilmiş
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•

olan kriterlere uygun olarak kayıt altına alınması ile ilgili eğitim ve bilgilendirme
yapılmalıdır.
Üretim aşamasından başlamak üzere farklı iş kollarında temel güvenlik standartlarını,
etiketlerini ve emniyet donanımlarını içermeyen ancak hali hazırda kullanımda olan iş
ekipmanlarının kaldırılması konusunda kontrol ve denetimler arttırılmalıdır.
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Abstract
Occupational health and safety has great importance in terms of reducing occupational accidents
in our country. These occupational accidents depend on gender, industry, months, weeks and even hours.
It is important to analyses occupational accidents that changes with circumstances such as the sector in
which they work, the suitability of the employee to the sector, the periods of work, etc. Because due to
these occupational accidents, thousands of people die, get injured or get occupational diseases every year
in our country. As a country, it should be indispensable to protect the health of our employees and work
safety in order to increase our economic efficiency and effectiveness. This situation is of great importance
both in humanitarian, economic and social terms. With an employee whose health and work safety is in
place, higher efficiency is produced and economically this situation offers an important return both
individually and socially. Therefore, social awareness is very important. In order to raise this awareness,
all parameters on occupational health and safety should be examined in detail, researched and the results
should be evaluated scientifically and shared. With the precautions to be taken as a result of the outcomes
obtained from these studies, occupational accidents and occupational diseases will be minimized, and gain
will be achieved individually, socially and as a country. In the study up-to-date data on occupational
accidents and deaths in Turkey in 2019 presented by Social Security Institution (SSI) were examined.
Statistics were produced using the data of the number of occupational accidents, deceased workers, the
months and hours of the occupational accidents occurring in all sectors (SSI 2019). It was determined that
the highest occupational accidents occurred in July and October for both female and male employees.
When these two months are examined, it is striking that it is usually July before the annual leaves are
taken, and October, which usually corresponds to the return of annual leaves. The reason for the high
number of work accidents in male employees is due to both sectoral and the high number of male
employees. It has been discussed why these occupational accidents in Turkey occur in certain months and
hours and recommendations have been made.
Key Words: Occupational Health Safety, Occupational Accidents, Occupational Diseases, Deaths
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1. INTRODUCTION
Occupational accident is defined as "the event that occurs in the workplace or due to the
execution of the work, causes death or physical or mental disability in the body integrity"
according to the 3rd article of the Occupational Health and Safety Law NR. 6331[1].
People want to secure their life and tomorrow while working. This assurance is provided under
the roof of the Social Security Institution (SSI) in our country. As of October 1, 2008, within the
framework of the Social Insurance and General Health Insurance Law numbered 5510, those
subject to Social Security Institution (SSI), Pension Fund for the Self Employed and Government
Retirement Fund were united under the roof of SSI. However, employees are categorized as a, b
and c, as stated in article 4 of the same law. People who paid a premium to the SSI with its former
name and worked on a contract in a workplace are considered within the scope of 4A. 4B,
formerly known as Pension Fund for the Self Employed, covers those who work independently
on their behalf and who pay voluntary insurance premiums regardless of their service contract.
Again, civil servants affiliated to the Government Retirement Fund in the old system are
considered within the scope of 4C.
The right to live of a person is to protect the physical and psychological integrity of a person, to
maintain this integrity and to protect himself/herself from all threats that may come from
outside [2]. In this respect, the ability to live in a physical and spiritual integrity is the most
important part of a person's legal existence. The right to live indicates the most fundamental
and most important right of human rights. The status and exercise of all other rights depend on
the person's right to live [3].
Minimizing occupational accidents and diseases has attracted the attention of many researchers
and they have offered solutions by carrying out studies on this issue. Researchers such as Fine,
Levitt, Hinze, and Heinrich have tried to find the causes of occupational accidents and diseases
and have done many studies and made suggestions on this [4]. Because occupational accidents
affect not only the accident victims, but also the employers, the families of the employees, the
society and the country as well, and they create serious burdens on these factors [5].
In this study, the 2019 statistics of occupational accidents and deaths that occurred in our
country were examined, and it was determined in which months and at what times these
accidents occurred the most. The reasons for these months and hours are examined. The aim of
the study is to create an awareness and to reduce temporary and permanent damages and
deaths occurring during work in human life by making suggestions so that they are not repeated
in the specified hours and months.

2. EVALUATION OF ACCIDENT DATA
Compilation and publication of statistics on Occupational Accidents and Occupational Diseases
are under the responsibility of the Social Security Institution (SSI). According to the Occupational
Health and Safety Law Nr. 6331 and by the Social Insurance and General Health Insurance Law
Nr. 5510, the employer is responsible for reporting to the SSI and informing the law enforcement
officers of all occupational accidents suffered by the insured [1].
As of 10.11.2020, the updated statistical data published by the SSI belong to 2019. For this
reason, the data on the number of occupational accidents and the number of workers who died
in 2019 (SSI 2019) were used in the study. By matching these data with the events
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occurring in Turkey, the causes of temporary and permanent damages and deaths were tried to
be determined. In addition, suggestions were made to improve the existing situation.
For 2019, the distribution of the insured persons within the scope of article 4-1/a of the law
numbered 5510 who had an occupational accident or occupational disease by months and
gender are given in Table 1, where the distribution values of the insured persons within the scope
of article 4-1/b who had an occupational accident or occupational disease by months and gender
are given in Table 2.
When Table 1 and Table 2 are evaluated, it is seen that the number of women who had
occupational accidents is approximately 4 times less than men. The reason for this is thought to
be due to the low number of women among 4-1/a and 4-1/b insured employees, as well as
working conditions. Again, according to these tables, the number of occupational accidents and
occupational diseases for employees working according to the article 4-1/a is higher than those
who work under the article 4-1/b. The main reasons for this are that the number of employees
working in the scope of 4-1/a is much higher and the sectors under this article are more risky.
Also, it was observed that the highest number of occupational accidents occurred in July and
then in October. It was seen that the lowest occupational accident was in February, and the
second lowest occupational accident was in January. It is noteworthy that, most occupational
accidents are concentrated in the months of July and October, the months before leaving for
annual leaves and after the return of annual leaves.
Table 1. Distribution of the Insured Employees within the Scope of Article 4-1/a of Law Nr. 5510 who
have an Occupational Accident or Occupational Disease, by Months and Gender, 2019 [6]

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Months
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
TOTAL

Male
24.361
23.397
26.480
26.144
27.999
25.729
33.792
26.751
31.494
33.090
29.722
28.149
337.108

Female
6.263
5.714
6.620
6.507
6.538
6.877
8.585
7.198
7.935
8.166
7.570
7.382
85.355

Total
30.624
29.111
33.100
32.651
34.537
32.606
42.377
33.949
39.429
41.256
37.292
35.531
422.463

Table 2. Distribution of the Insured Employees within the Scope of Article 4-1/a of Law Nr. 5510 who
have an Occupational Accident or Occupational Disease, by Months and Gender, 2019 [6]

01
02
03
04
05
06
07
08

Months
January
February
March
April
May
June
July
August
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Male
24
27
17
24
21
24
37
41

Female
0
2
3
2
1
1
2
0

Total
24
29
20
26
22
25
39
41
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09
10
11
12

September
October
November
December
TOTAL

35
39
23
35
347

3
5
4
4
27

38
44
27
39
374

For 2019, the distribution of the insured persons within the scope of article 4-1/a of the law
numbered 5510 who died as a result of occupational accident or occupational disease by months
and gender are given in Table 3, where the distribution values of the insured persons within the
scope of article 4-1/b who died as a result of occupational accident or occupational disease by
months and gender are given in Table 4. When Table 3 and Table 4 are examined, we see that
deaths caused by occupational diseases have been eliminated in 2019. This situation is an
important indicator of the positive results of the measures taken within the scope of
occupational health. However, we see that deaths occurred in 2019 as a result of occupational
accidents. The reason of employees within the scope of article 4-1/a have more deaths as a result
of work accidents is from the fact that the employees within the scope of 4- 1/a are much higher
than the employees within the scope of 4-1/b and their work areas contain greater risks.
Table 3. Distribution of the Insured Employees within the Scope of Article 4-1/a of Law Nr. 5510 who
Died as a Result of an Occupational Accident or Occupational Disease, by Months and Gender, 2019
[6]

Months
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Total

Number of fatal occupational
accidents
Male
Female
Total
93
2
95
87
1
88
74
0
74
108
3
111
95
1
96
90
2
92
107
1
108
80
0
80
99
4
103
93
3
96
102
2
104
98
2
100
1.126
21
1.147
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Number of fatal occupational
diseases
Male
Female
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Table 4. Distribution of the Insured Employees within the Scope of Article 4-1/b of Law Nr. 5510 who
Died as a Result of an Occupational Accident or Occupational Disease, by Months and Gender, 2019
[6]

Months
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Total

Number of fatal occupational
accidents
Male
Female
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
2

Number of fatal occupational
diseases
Male
Female
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3. CONCLUSION
When the current statistics are evaluated at the end of the study; the following conclusions are
reached:
It was observed that the highest number of occupational accidents took place in July and later in
October. We have determined that the reason for this is these are the months people take their
annual leaves and they return from their annual leave. The reason for the work accident is
thought to be due to the distractions occurring before the annual leave. October, the month in
which the second highest accident occurred, also corresponds to the return date of leave. We
think that the reason why they had work accidents is they could not fully focus on their work as
a result of the lethargy of the holiday.
It was observed that the lowest occupational accident occurred in February and the second
lowest occupational accident occurred in January.
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Özet
Alüminyum ve alaşımları yüksek spesifik mukavemet, mükemmel korozyon dayanımı, kolay işlenebilirlik
gibi avantajlara sahiptir. Bu sebeple günümüzde otomotiv, havacılık, gemi inşa ve savunma endüstrilerinde
yaygın olarak kullanılan malzemelerdir. Bu kullanım alanlarında, alüminyum alaşımlarının kaynaklı
birleştirilmesi gerekebilir. Ancak alüminyum alaşımlarının kaynağı, yüksek ısıl iletkenlik ve ısıl genleşme ve
oksit tabakası gibi bazı zorluklar içerir. 6XXX serisi (Al-Mg-Si) alüminyum alaşımları nispeten daha yüksek
kaynaklanabilirliğe sahiptirler. Ayrıca, bu alüminyum alaşımlarının yapay yaşlandırma işlemleri ile mekanik
özellikleri geliştirilebilinir. 6XXX serisi alüminyum alaşımları içinde AA6013 (AlCuMgSi) özellikle otomotiv
ve havacılık sektöründe spesifik uygulamalara sahiptir. Koruyucu gazaltı tungsten ark kaynağı (GTAW) ya
da diğer adıyla tungsten asal gaz (TIG) kaynağı; bir ark kaynağı çeşididir. Uygulamada bir sarf malzeme olan
tungsten elektrot, ark üreterek iş parçası üzerinde kaynak operasyonu meydana getirir. TIG kaynağının en
sık kullanıldığı bölgeler ince kesitler olup; bu kaynak yönteminin en çok kullanıldığı paslanmaz çelik ve demir
dışı metaller ise alüminyum, magnezyum ve bakır alaşımlarıdır. Bu çalışmada, 6013 alüminyum
alaşımlarına TIG kaynak yöntemi ile AlSi5 ve AlMg5 dolgu telleri kullanılarak kaynak uygulanmıştır. Kaynak
sonrasında, numuneler 415 °C sıcaklıkta, 3 saat boyunca tavlanmış ve oda sıcaklığında soğutulmuştur.
Kaynaklı birleştirmelerin optik mikroskop incelemeleri gerçekleştirildi. AlSi5 dolgu teli kullanılarak
kaynatılan numunelerin difüzyon bölgelerinde sıcak çatlaklar gözlemlenmiştir. Hem AlMg5 hem de AlSi5
dolgu teli ile birleştirilen numunelerin kaynak bölgelerinde tane sınırlarında çökelti tespit edilmiştir.
Kaynaklı birleştirmelerin çekme dayanımları belirlenmiş olup; AlMg5 kaynak teli ile birleştirilen AA6013
numunelerin daha yüksek mukavemete sahip olduğu tespit edilmiştir. En yüksek mukavemet AlMg5 dolgu
teli ile kaynatılan numunede 126,050 N/mm2 olarak elde edilmiştir. En düşük mukavemet ise AlSi5 dolgu
teli ile kaynatılan numunede 49,150 N/mm2 olarak tespit edilmiştir. AlMg5 dolgu teli ile kaynatılan
numuneler daha fazla kopma uzaması göstererek daha sünek davranış sergilemişlerdir. Ancak Charpy
çentik darbe testlerinde, AlSi5 dolgu teli ile kaynatılan numunelerde daha yüksek kırılma tokluğu
gözlemlenmiştir. Genel olarak 6013 alüminyum alaşımı, TIG kaynak yöntemi ve AlMg5 dolgu teli ile başarılı
bir şekilde kaynaklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: TIG Kaynağı, AA6013, AlSi5, AlMg5, Mikroyapı
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Investigation of the Mechanical Characteristics of TIG Welded and PostWelded Annealed AA6013 Aluminum Alloy
Abstract
Aluminum and its alloys have advantages such as high specific strength, excellent corrosion resistance,
and easy machinability. For this reason, nowadays they are widely used materials in the automotive,
aerospace, shipbuilding and defense industries. In these areas of use, aluminum alloys may need to be
welded. However, welding of aluminum alloys involves some difficulties such as high thermal conductivity
and thermal expansion and oxide layer. 6XXX series (Al-Mg-Si) aluminum alloys have relatively higher
weldability. In addition, the mechanical properties of these aluminum alloys can be improved by artificial
aging processes. Among the 6XXX series aluminum alloys, AA6013 (AlCuMgSi) has specific applications
especially in the automotive and aviation industry. Shielding tungsten arc welding (GTAW) or tungsten
inert gas (TIG) welding; it is a type of arc welding. In practice, tungsten electrode, which is a consumable
material, generates arc and creates a welding operation on the workpiece. TIG is most commonly used in
welding areas, thin sections; as stainless steel and non-ferrous metals, aluminum, magnesium and copper
alloys. In this study, 6013 aluminum alloys were welded using AlSi5 and AlMg5 filler wires by TIG welding
method. After welding, the samples were annealed at 415 °C for 3 hours and cooled to room temperature.
Optic microscopic examinations of welded joints were carried out. Hot cracks were observed in the
diffusion zones of the samples welded using AlSi5 filler wire. Precipitation was observed at the grain
boundaries in the weld regions of the samples welded with both AlMg5 and AlSi5 filler wires. The ultimate
tensile strength of the welded joints were determined. AA6013 samples combined with AlMg5 welding
wire were found to have higher strength. The highest strength was measured as 126.050 N/mm2 in the
sample welded with AlMg5 filler wire. The lowest strength was determined as 49.150 N/mm2 in the sample
welded with AlSi5 filler wire. The samples welded with AlMg5 filler wire showed higher elongation at break
and showed more ductile behavior. However, in Charpy notch impact tests, the samples welded with AlSi5
filler wire showed higher fracture toughness. Generally, 6013 aluminum alloy is successfully welded by the
TIG welding method and AlMg5 filler wire.
Keywords: TIG welding, AA6013, AlSi5, AlMg5, Microstructure

1. GİRİŞ
Günümüz sanayisinde kullanılan malzemeler arasında alüminyum en çok kullanılan ikinci
malzemedir. Bazı alaşımlama ve farklı ısıl işlem şartlarıyla alüminyum ile birçok değişik hedefle
yüzlerce alüminyum alaşımı yapılmıştır. Bu alaşımın çok geniş bir alanda kullanılmasının sebebi;
düşük yoğunluk değerleri, korozyona karşı direncin yüksek olması, kolay şekil verilebilme ve
gelişime açık mekanik ve fiziksel özellikleri barındırmasıdır [1].
Haryadi ve Kim [1], 6013-T4 alüminyum alaşımlı malzemenin TIG kaynağı ile birleştirilmesi
sonrasında yorulma çatlağı büyüme davranışına kaynak sonrası ısıl işlemin etkilerini
araştırmışlardır. Ekaputra ve arkadaşları [2], ısıl işlem görmüş TIG Kaynaklı Al 6013- T4'ün
yorulma çatlak büyüme hızının iki parametreli olarak güvenilirlik değerlendirmesini yapmışlardır.
Ayvaz ve Çetinel [3] farklı alüminyum alaşımlarını TIG kaynak yöntemi ile kaynatmışlar ve
mekanik özelliklerini incelemişlerdir. Ekaputra ve arkadaşları [4], kaynak sonrası çeşitli ısıl işlem
koşullarında TIG kaynaklı Al 6013-T4 için yorulma çatlak büyüme hızının olasılıksal
değerlendirmesini yapmışlardır.
Bu çalışmada da 6013 alüminyum alaşımına TIG kaynağı uygulanmıştır. Bu birleştirme işleminden
sonra tavlanıp, oda sıcaklığında soğutulan AA6013’ün mekanik özellikleri incelenmiş olup; TIG
kaynağına olan uygunluğu değerlendirilmiştir.
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2. DENEYSEL ÇALIŞMA
2.1. Kullanılan Malzemenin Özellikleri
Deney malzemesi olarak AA6013 serisi alüminyum alaşımı seçilmiştir. Yapılan literatür
araştırmasında bu seri alaşımın kaynak kabiliyetinin iyi olduğu tespit edilmiştir. Bu alaşıma AlSi5
ve AlMg5 malzemelerinden oluşan elektrot telleri kullanılarak, TIG kaynak yöntemiyle kaynak
uygulaması yapılmıştır. Uygulama sonucunda oluşan mikroyapının analizi optik mikroskopta
gerçekleştirilmiştir. Deney malzemesinin kaynaktan önce yapılan spektral analizi Tablo 1’de
verilmiştir.
Fe
0,5

Tablo 1. AA6013 Malzemesinin Kaynak İşleminden Önceki Spektral Analizi
Si
Cr
Mn
Mg
Zn
Cu
Ti
Diğer
0,6-1,0
0,1
0,2-0,8 0,8-1,2 0,25
0,6-1,1
0,1
0,15

Al
Kalan

2.2. Numunelerin Hazırlanması
TIG kaynağı ile birleştirme için 200x75x5 mm ölçülerindeki AA6013 malzeme şerit testere ile
kesilerek hazırlanmıştır. Kaynak işlemi için 1,5 mm çapında olan AlSi5 ve AlMg5 dolgu telleri
kullanılmıştır. Alın pozisyonunda çift taraflı kaynak işlemi yapıldıktan sonra numunelere tavlama
işlemi uygulanmıştır. Isıl işlem parametreleri olarak tavlama sıcaklığı 415 °C, tavlama süresi ise 3
saat olarak belirlenmiştir ve tavlama işlemi sonrasında numuneler oda sıcaklığında soğutulmaya
bırakılmışlardır. Kaynaklama esnasında torç, sağ taraftan sol tarafa doğru hareket ettirilmiştir.
Parçada çatlak oluşmasını engellemek amacıyla dikişe parçanın kenar kısmı yerine 20 mm
uzunluğu olan bir tabanın üstünden başlanmıştır. Kaynaklanan malzemenin yüzeyi ile torç
arasına 70° açı verilmiştir. Kaynak işleminde kullanılan tüm parametreler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. AA6013 Malzemeye Uygulanmış TIG Kaynağının Parametreleri
Kullanılan Makine

Miller Syncrowave 250

TIG Giriş Voltajı

400V / 3 Faz

Kullanılan Akım

Alternatif Akım

Gaz Akış Debisi

7-8 lt/dk

Elektrot Çapı, Tipi

2,6 mm, AlSi5 veAlMg5

Nozul Çapı

7,9 mm

Balans Aralığı

-2 (alternatif akım)

Kaynak Hızı

3 mm/sn

Kaynak Akımı

90-105 Amper

Dolgu Teli Çapı

1,5 mm

Ark Oluşumu

Yüksek Frekans

2.2. Çekme Deneyi Numune Hazırlanması
TIG kaynak metodu ile birleştirilen kaynaklı parçalarda kaynak dikişine dikey olarak
gerçekleştirilen çekme deneyi için numuneler TS138 EN 10002-1 Standartlarına uygun olarak
hazırlanmıştır. Çekme deneyi numunelerinin şekli ve ölçüleri Tablo 3 ve Şekil 1’ de verilmiştir.
Çekme testleri SHIMADZU AG-IC marka 100 kN çekme testi cihazı ile 1,0 mm/dk çekme hızı ile
gerçekleştirilmiştir.
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a(mm)
3

Tablo 3. Dikdörtgen Kesitli Metal Malzemeler için Çekme NumunesiÖlçüleri
b(mm)
B(mm)
h(mm)
Lc(mm)
R(mm)
Her iki tarafta eşit
12.5±0.25
20
90
13
uzunlukta

Lt(mm)
200

Şekil 2. Çekme Deneyi Numunesi Ölçüleri

2.3. Metalografik İncelemeler
Numunelere sırasıyla 180, 300, 450, 600, 900 ve 1200’ lük zımparalarla zımparalama ve elmas
parlatıcılar ile parlatma işlemi uygulanmıştır. Metalin üzerindeki herhangi bir işlemden dolayı
oluşan hatanın saptanmasında veya uygulanan ışıl işlem sonucu tane boyutlarındaki değişimlerin
saptanmasında etkin bir rol oynayan optik mikroskop ile mikroyapı incelemeleri yapılmıştır.
Dağlayıcı olarak Keller çözeltisi (2,5 ml HNO3, 1,5 ml HCl, 1 ml HF) ve 95 ml saf su) kullanılmıştır.
Dağlama sonrasında içyapı görüntüleri Nikon Eclipse LV150N marka optik mikroskop ile
çekilmiştir.

2.4. Çentik Darbe Testi
AA6013 alüminyum alaşımı numuneler, AlSi5 ve AlMg5 dolgu telleri ile kaynatıldıktan sonra,
10x10x55 mm boyutlarında kesilerek hazırlanan numunelerde Charpy çentik darbe deneyi
gerçekleştirilmiştir.

3. DENEYSEL SONUÇLAR
3.1. Çekme Testi Sonuçları
Çekme testlerinin sonuçları Tablo 5 ve 6’da özetlenmiştir. Çekme testlerinde AlMg5 kaynak
teliyle kaynaklanmış parçaların AlSi5 ile kaynatılmış parçalara göre dayanımlarının daha fazla
olduğu saptanmıştır. Bu seri alüminyumların kaynaklanması sırasında mutlaka kaynak ağzı
açılması gerektiği ve kaynak doluluğunun iyi yapılmış olması gerektiği belirlenmiştir. AlMg5 ile
kaynaklanmış çekme testi numunelerinde maksimum gerilme en yüksek 126,05 N/mm2 olarak
5. deneyde ölçülmüştür; en düşük gerilme ise 87,1 N/mm2 olarak 4. deneyde ölçülmüştür. AlSi5
ile kaynaklanmış çekme testi numunelerinde maksimum gerilme en yüksek 86,65 N/mm2 olarak
1. deneyde ölçülmüştür; en düşük ise 49,15 N/mm2 olarak 5. deneyde ölçülmüştür. Çekme testi
uygulamasında AlMg5 ile kaynaklanmış numunelerin maksimum dayandıkları güç en yüksek 5.
deneyde ve 7,87813 kN olarak ölçülmüştür; en düşük ise 4. deneyde ve 5,44375 kN olarak
ölçülmüştür. Kopma uzaması AlMg5 kaynaklı malzemelerde AlSi5 malzemelere göre ortalama 2
kat daha fazla elde edilmiştir.
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Deney
1
2
3
4
5

Tablo 4. AlMg5 Çekme Testi
Maksimum Gerilme
Maksimum Güç
108,650 N/mm2
6,79063 kN
115,850 N/mm2
7,24062 kN
2
106,450 N/mm
6,65312 kN
87,1000 N/mm2
5,44375 kN
126,050 N/mm2
7,87813 kN

Kopma Uzaması
% 1,958
% 6,211
% 2,301
% 7,765
% 3,599

Deney
1
2
3
4
5

Tablo 5. AlSi5 Çekme Testi
Maksimum Gerilme
Maksimum Güç
86,650 N/mm2
5,41563 kN
68,550 N/mm2
4,28438 kN
75,700 N/mm2
4,73125 kN
80,100 N/mm2
5,00625 kN
49,150 N/mm2
3,07188 kN

Kopma Uzaması
% 2,619
% 1,593
% 2,223
% 1,228
% 1,473

3.2. Optik Mikroskop İncelemeleri
Mikroskop altında yapılan inceleme sonuçlarına göre TIG kaynak işleminden sonra kaynak
metalinde gözenekli yapıların oluştuğu görülmüştür (Şekil 2 ve 4). AlMg5 kaynaklı numunelerde
tane sınırlarında çökelti oluşumları gözlemlenmiştir (Şekil 4). Benzer olarak AlSi5 kaynak teli ile
kaynatılan numunelerde tane sınırlarında intermetalik çökeltiler gözlemlenmiştir (Şekil 5). AlSi5
kaynaklı numunelerde soğuma sırasında oluşan çekmeler neticesinde sıcak yırtılmalar oluştuğu
görülmüştür (Şekil 3) ve (Şekil 2-5).

Şekil 2. AA6013’ün AlSi5 Kaynaklı Işık Mikroskobu
Geçiş Bölgesi 100X

Şekil 3. AA6013’ün AlSi5 Kaynaklı Işık Mikroskobu
Geçiş Bölgesi 50X

Şekil 4. AA6013’ün AlMg5 Kaynaklı Işık
Mikroskobu Geçiş Bölgesi 100X

Şekil 5. AA6013’ün AlMg5 Kaynaklı Işık
Mikroskobu Geçiş Bölgesi 50X
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3.3. Charpy Çentik Darbe Testi Sonuçları
Charpy deneyinde dinamik zorlamalara karşı en yüksek dayanımı 18 J olarak AlSi5 kaynaklı 1.
deney numunesi göstermiştir; en düşük dayanım ise 5 J olarak AlMg5 kaynaklı 3. deney
numunesinde ölçülmüştür.
Tablo 6. Çentik Darbe Testi Sonuçları
Deney
AlSi5
AlMg5
1
18J
11J
2
23J
9J
3
14J
5J

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada 6013 (AlCuMgSi) alüminyum alaşımı numunelere, TIG kaynak yöntemi ile AlSi5 ve
AlMg5 dolgu telleri kullanılarak kaynak işlemi uygulanmıştır. Kaynak sonrasında 415 °C’ de 3 saat
boyunca tavlanan numunelerde çekme deneyleri, Charpy çentik darbe deneyleri gerçekleştirilip;
optik mikroskop incelemeleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar şu şekildedir:
•
•
•

AlMg5 dolgu teliyle kaynaklanmış AA6013 numunelerin, AlSi5 ile kaynatılmış
numunelere göre mukavemetleri daha yüksektir.
AlSi5 kaynaklı numunelerde soğuma sırasında oluşan çekmeler neticesinde sıcak
yırtılmalar oluştuğu görülmüştür.
AlMg5 dolgu teli ile kaynatılan numuneler daha fazla kopma uzaması göstererek daha
sünek davranış sergilemişlerdir. Ancak Charpy deneyinde AlSi5 dolgu teli ile kaynatılan
numunelerde daha yüksek kırılma tespit edilmiştir.
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Özet

Sağlık alanında biyomedikal mühendislerinin dikkatini çeken konulardan biri insan vücudunda kullanılan
ortez ve protezlerdir. Protez; vücutta eksik ya da işlevini tam olarak yerine getiremeyen bir organ veya
dokunun, yapay olarak yerine konulmasıdır. Ortez ise zayıf veya kullanılmayan kas, kemik ve dokuları
destekleyen ve/ veya iskelet-kas sistemindeki deformasyonu düzelten cihazlara verilen isimdir. Özellikle
sık kullanılan ortopedik ortezlerin, kişiye özel olarak tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi ve
uygulanması, bireyin tedaviden sonraki yaşamı için büyük önem taşır.
Bu çalışmada HKAFO ortezinde geliştirilmiş piston tasarımı kullanılarak, çocukların daha kolay ve rahat
adım atabilmeleri için bir tasarım önerisi geliştirilmiştir. Bireyin Kişinin hastalığının tedavi sürecinin
kısaltılması, hastayı daha normal hissettirerek psikolojik destek sağlanması, kişinin kaslarının tembelleşip
kötüleşmesinin engellenmesi de amaçlanmaktadır. Yapılan pistonlu ortez tasarımıyla, alt eksteremite
problemi yaşayan bireylerin hayatlarını olumlu yönde etkilemesi, bireylerin yürüme işlevlerini daha iyi ve
özgüven içinde gerçekleştirmesi hedeflenmiştir. Bu tasarımın yenilikçi yönlerinden biri, çeşitli ortezlere
göre denge için ek ekipman (koltuk değneği, yürüteç vb) gerektirmemesidir.
Anahtar Kelimeler: HKAFO, ortez, piston, uzun yürüme ortezi, pnömatik, hidrolik

Abstract

One of the issues that attract the attention of biomedical engineers in the field of health is orthoses and
prostheses used in the human body. Prosthesis; It is the artificial replacement of an organ or tissue that
is incomplete or unable to function properly in the body. Orthosis is the name given to devices that
support weak or unused muscles, bones and tissues and / or correct the deformation in the skeletonmuscular system. Especially, the frequently used orthopedic orthoses, individually designed, developed,
produced and applied, are of great importance for the life of the individual after treatment.
In this study, using piston design developed on the HKAFO orthosis, a design proposal was developed for
children to step more easily and comfortably. The shortening of the treatment process of the individual's
disease, providing psychological support by making the patient feel more normal, preventing the
individual's muscles from getting lazy and getting worse, are aimed, also. One of the innovative aspects
of this design is not required additional equipment for balance (crutches, walkers, etc.) according to
various orthoses.
Keywords: HKAFO, orthosis, long-walk orthosis, pneumatic, hydraulic

1. GİRİŞ

Ortez, hastalar tarafından yapılan herhangi bir hareketi önlemek veya yardımcı olmak için
uzuvları veya omurgaları destekleyen yapay bir harici yardımcı cihaz olarak tanımlanabilir [1].
Ortezler, sinir ve kasları etkileyen hastalık grubu olan nöromüsküler ve kas-iskelet sistemlerini
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etkileyen muskuloskeletal rahatsızlıklarda farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Genel olarak
ortezler eklemlerdeki bağ dengesizliğinden kaynaklı yaralanma veya zedelenmelerden
korunmada, kasların normal olmayan dengesizliklerinden veya zayıflıklardan kaynaklı eklem
kontrol sorunlarında, fleksibl bozulmaları düzeltmekte, fonksiyonel kayıpları yerine koymakta
kullanılır. Alt ekstremitede ortez kullanımı ise yürümeye yardımcı olmak, ağrıyı ve yükü azaltmak,
hareketin kontrolü, deformitenin ilerlemesinin kontrolü gibi amaçlarla yapılmaktadır [2].
Günümüzde kullanım alanları bakımından doğum sırasında gerçekleşen deformiteler, skolyoz ve
kırıklar gibi birçok alanda yer alan ortezlerin tarihçesi çok eski yıllara dayanır.
Yapılan kazı araştırmaları sonucu ilk ortezleme örneğinin kırık ekstremitelere uygulandığı
anlaşılmaktadır. İlk ortezleme ve redüksiyon ile ilgili bilgi Hipokrat tarafından verilmiştir (M.Ö.
370) [3]. Ağaç ve metal kullanılarak yapılan ilk ortezlerin prensip olarak günümüz ortezlerine çok
benzese de, oldukça ağır ve estetikten uzak olduğu gözlemlenmiştir. Kaliforniya Üniversitesi
araştırmalarına göre Hearst Mısır Seferi tarafından 20. yüzyılda kazılan kazılar doğrultusunda
kırık uzuvlara atel ve brace yapma sanatı uygulandığı için, ortez ve protez tarihi yaklaşık olarak
Mısır'ın yaklaşık 5000 yıl öncesine ait eski çağından beri izlenebilir. Bu ateller, tarih boyunca
keşfedilen en eski atellerdi ve MÖ 2750-2625'e eşdeğer olan 5. Mısır Hanedanlığından geldiği
bildirildi [1]. Hastalar da kaburluk(kifoz) ve omurga eğriliği (skolyoz) uygulamasını Galen
gerçekleştirmiştir (M.Ö. 131-201). Geçmişte kullanılan ortezlerin fonksiyonları günümüzde
kullanılan
ortezler ile benzerlik gösterse de ağırlık ve estetikten tamamen uzak olduğu
görülmüştür.1700’lü yıllarda Profesör Nikolas Andry, spinal deformitelerin düzeltilmesinde
özellikle kaburluk(kifoz) ve omurga eğriliği (skolyoz) korselerinin öneminden değinmiştir. 1.
Dünya savaşından sonra ortopedik alanlarda orteze duyulan ihtiyaç artmıştır [3].
19. yüzyılda ortez üreten kişilerin sayısının artmasıyla beraber Avrupa’daki ortopedi birimlerinde
ortez üretimi yapan bireylere yer verilmeye başlanmış ve aynı zamanda Hugh Owen Thomas
tarafından şu an Thomas ateli olarak bilinen iskiumdan (kalça kemiği) yük taşıyıcı ortez
geliştirmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte deriden termoplastiğe ve çelikten duralimunyuma
geçişin sağlanması ile beraber ortezler daha hafif ve estetik hale gelmeye başlamıştır. Türkiye’de
ortez alanındaki ilk uygulamalar Osmanlı’da 2. Abdülhamit döneminde 1898 yılında Dr. Robert
Rieder Paşa Tıp Türk Eğitiminde reform yapmak ve Haydarpaşa’da yeni yapılan tıp okulu
(Gülhane) binasını kontrol etmek için İstanbul’a gelmesi ve Haydarpaşa Tıbbiye-i Askeriye binası
içerisinde inşaat kontrolü sırasında düşerek beli ve bacağını kırmasıyla başlar. Orteze olan ihtiyaç
bu olay ile başlamış olup araştırmalar hızlanmıştır [3].
Ortez tasarımı için, kas-iskelet sisteminin gelişimi, az gelişmiş kas-iskelet sistemi ve bunlara etki
eden iç ve dış güçleri anlayıp gücün kontrollü bir şekilde nasıl değiştirebileceğimizi bilip, ortezin
yararlı / zararlı etkilerinin farkına varmak gerekir. Bu amaçlara yönelik olarak kullanılan ortezlerin
sınıflaması aşağıdaki şekilde yapılabilir [4].
Ortezlerin kullanım alanları kullanıldığı bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Kullanıldığı
bölgeye göre ortezler 3’e ayrılır. Bunlar;
1-Alt ekstremite ortezleri
1.1- Ayak ortezleri (FO)
1.1.1-İnframalleoler ayak ortezleri UCBL
1.1.2-Supramalleoler ayak ortezleri
1.1.3-Supramalleoler ortez (SMO)
1.1.4- Dinamik AFO (DAFO)
1.2- Ayak-ayak bileği ortezleri (AFO)
1.2.1-Solid AFO
1.2.2-Eklemli AFO
1.2.3-Yer tepkimesi AFO (YTAFO)
1.2.4-Refleks AFO
1.3- Diz-ayak-ayak bileği ortezleri (KAFO)
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1.4- Kalça-diz-ayak-ayak bileği ortezleri (HKAFO)
2-Üst ekstremite ortezleri
2.1- Dinamik
2.2- Statik
2.3-Spinal ortezler [13]
KAFO; uyluktan ayağa uzanan hareketi ve diz ayak bileği düzgün duruşunu sağlayan, uyluk
kemiği/ kaval kemiği veya her ikisini birlikte konvansiyonel veya hibrid yapısı ile destekleyen
uzun yürüme ortezidir [8]. Standart KAFO’lar kullanıcı yürüyüşünün salınım evresi sırasında dizin
bükülmesine yardımcı olmaz. Bu yüzden, kullanıcı salınım evresinde ayağını belden yukarı
çekerek ileri atmak zorunda kalır. Ayrıca bükülme yapamayan bir diz eklemi ile yürümek normal
yürüyüşten daha fazla enerji harcanmasına ve daha çabuk yorulmaya sebep olur [9,10]. KalçaDiz-Ayak Bileği-Ayak Ortezi (Hip-Knee-Ankle-Foot Orthosis, HKAFO) ise alt ekstremite ortezileri
arasında pelvik bandın ve kalça ekleminin KAFO yapısına bağlanması ile oluşur. Sadece kilitli diz
eklemi sağlayan KAFO'dan farklı olarak HKAFO, travers ve sagittal düzlemde stabilite için kilitli
kalça eklemleri de sağlar. Kalça eklemi ve pelvik bölüm, kalçaların yerinden çıkma riskini en aza
indirirken önden arkaya, yandan yana, rotasyon gibi kalça hareketleri sağlar [1]. HKAFO’lar kalça
ekleminde stabilizasyonu sağlamak ve rotasyonu kontrol etmek amacıyla kullanılmasının yanı
sıra ayak, diz ve kalça ekleminin aktif olarak kontrol edilemediği durumlarda da uygulanır [5].
Ayrıntılı olarak HKAFO kullanılan rahatsızlıklar [6];
• Pseudarthrozda (bacak boynu veya femur proksimal),
• Kalça eklemi hastalığında (coksitis, perthes vb.),
• Diz eklemi (gonitis vb.) hastalığında,
• Kasılmış kalça eklemi hatalı pozisyonunda,
• Bacak, glusteus maximus ve quadriceps kas atrofisi gibi kalça kaslarının kısmen
çalışmaması hâlinde,
• Bacak kalça (özellikle ileopsoas) kaslarının kısmen çalışmamaması hâlinde,
• Bacak, glusteus maximus, quadriceps ve ileopsoas kalça kaslarının kısmen çalışmaması
hâlinde,
• Bacak ve kalça kaslarının çalışmaması ve bacak kısalığı durumunda,
• Bacak kaslarının çalışmaması ve kalçanın aşırı gerilimi hâlinde,
• Kalçanın öne doğru fleksiyonunda,
• İltihaplı kalça eklemi hastalığında,
• Spinalkord(omurilik) yaralanmasında,
• Spina bifida(omurgayı oluşturan kemiklerin omuriliği tamamen örtmediği ve omurilik ve
ilişkili sinirlerin açıkta kaldığı bir durumdur),
• Meningomyelosel(açık omurga),
• Serebral palsy(beyin felci) , Müsküler distrofi(kas hastalığı) , multipl skleroz, doğuştan
oluşan ve buna bağlı olarak yürüme bozukluğu yaşayan hastalarda.
Bununla birlikte paraplejik (omurilik felci) hastalar genelde iki taraflı KAFO kullanarak yürümeyi
tercih etmektedirler. Kalça ve gövde kaslarında zayıflığı olanlar çift taraflı KAFO kullanarak aşırı
lomber lordoz pozisyonunda dik durmayı becerebilirler. Paraplejikler pelvik bant olmadan da
ayakta durup yürüyebildikleri için pelvik bant ve kalça ekleminin katkısı sınırlı kabul edilir ve
rutinde tercih edilmez. Pelvik bant kullanan hastalarla yapılan çalışmada ortalama adım
uzunluğu artmış bulunurken, yer çekim merkezinin yer değiştirme amplitüdü de artmıştır. Bant
kaldırılınca amplitüde azalmış, kalçada mobilite artmıştır, ayağın yerden temizlenmesi
kolaylaşmıştır. Pelvik bandın özellikle spastisitesi olan olgularda ayakta durma dengesini
düzelttiği kabul edilir [7].
Kalça-diz-ayak-ayak bileği (HKAFO), KAFO ‘dan farklı olarak genellikle yürümenin olmadığı
çocuklarda kalça eklem hareket açıklığını koruma ve artırmak, kalçayı subluksasyon ve çıkık
riskine karşı pozisyonlamak amacıyla kullanılır [9].
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HKAFO; hastalık türüne ve hastanın durumuna göre çeşitlere ayrılır. Bunlar; Parawalker,
Resiprokal Yürüme Ortezi ve Parapodyum. Parawalker; paraplejik hastalar için geliştirilmiştir.
Klasik ortezle yürüyemeyecek durumda olan hastalar içindir. Kalçaya minimum hareket verilir.
Koltuk değneği ile ağırlık bir tarafa aktarılarak gövde hareketi ile karşı bacak yukarı kaldırılır.
Resiprokal yürüme ortezi; Kalça çevresinde aktif hareketi olmayan hastalarda gövde ve üst
ekstremitenin uygun kullanımı ile resiprokal yürüyüş gerçekleşir. Bir kalçada fleksiyon diğerinde
ekstansiyon oluşturularak dört nokta yürüyüş sağlanır. Özellikle spina bifida ve spinal kord
yaralanmalarında kullanılır. Gövde ağırlığı kanadyenler üzerine aktarılır ve bir kalçada fleksiyon
sağlanır. Bu bir kablo yardımı ile diğer kalçada ekstansiyon oluşturur. Parapodyum ise bağımsız
ambulasyonu olmayan çocuklara önerilir. Diz ve göğüs desteği verilir ve ambulasyon çocuğun
taban parçası üstünde tüm vücudu ile bir yandan diğer yana dönmesi ile oluşur [10].
Belden kemerli uzun yürüme ortezinin olumsuz tarafı ağırlığıdır. Karbon fiber uygulamanın bu
ortez grubunda da yer alması ile ağırlık unsuru en aza indirilmiştir. Pelvik bantlı uzun yürüme
ortezlerinin en önemli sorunlarından biri de destek cihazları yardımıyla kullanılmalarıdır.
Yapılan araştırmalar sonucunda HKAFO ‘nun çok fazla kullanılan bir ortez çeşidi olduğunu, ancak
bunun çocukların veya bireylerin kullanımında yürüme için destek alma zorluğunun olduğu tespit
edilmiştir. Bu nedenle bu konu üzerinde yoğunlaşıp, bireyin daha rahat adım atması için bir
tasarım geliştirilmiştir. HKAFO ortezinin geliştirilmesi ile bu ortezi kullanmak zorunda olan
hastaların daha rahat hareket etmesi, kasların geliştirilmesi, kullanımının rahatlatılması ve daha
kullanışlı hale getirmek en büyük amacımızdır.
2. MATERYALLERİN KULLANIM METOTLARI
HKAFO ortez çeşidi ATOM Ortez ve Protez Uygulama Merkezinden hazır olarak alınmıştır.
Tasarlanmak istenen bu pistonlu tasarım için model ölçüleri belirlenmiş olup Solidworks 3D
modellemesi ve hesaplamaları yapılmıştır.
Pistonlu tasarımda kullanacağımız piston standart basamak yüksekliği dikkate alınarak
seçilmiştir. Standart basamak yüksekliği 25-28 cm arasındadır. Dizin büküldüğü zaman bir
basamak çıkmak için pistonun toplam ne kadar uzunluğa ulaşabildiğini hesaplamak için
Solidwork hesaplamaları yapılmıştır. Diz eklemi kırıldığı zaman pistonun toplam boyu 266 mm
olarak ölçülmüştür. Buna göre de piston (25*100 mm boyutlarında) seçildi. Diz açısı da 114°
olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak 114° ‘de standart basamak yüksekliğini çıkabilmek için
pistonun açılması gereken mesafesi 266 mm olduğu hesaplanmış ve buna uygun olarak piston
seçimi yapılmıştır.

Şekil 1. Piston hesabı
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Şekil 2. Pistonlu HKAFO tasarımı

Basınçlandırılmış akışkanın, mekanik özelliklerini, davranışlarını, kuvvet iletiminde
kullanılmasını, akışkanın hareket ve kontrolünü inceleyen alana hidrolik ya da pnömatik denir.
Hidrolikte enerji iletimini yağ ve su gibi daha koyu akışkanlar gerçekleştirirken pnömatikte
kullanılan akışkan cinsi havadır.
Pnömatik sistemlerin elektrikli ve hidrolik sistemlere göre çeşitli üstünlüklerinin olması bu
sistemlere olan istemleri de arttırmıştır. Pnömatikte esas enerji üretimi ve iletimi hava ile
sağlanır. Hava; her yerde basitçe bulunabilen, iletimi basit, basınçlandırıldığında kolayca depo
edilebilen bir akışkandır. Aynı zamanda sıcaklık değişikliklerine karşı duyarlı bir davranış
göstermez bu da yüksek sıcaklıklarda bu yöntemlerin kullanılmasını kolaylaştırır. Pnömatik
sistemlerin montajları kolaydır. Pnömatik elemanlar hidrolik ögelere göre hafif, oldukça ucuz,
bakımları ise hidrolik sistemlere göre az maliyetli ve zahmetsizdir. Pnömatik sistemlerin daha çok
kullanılmasının bir başka sebebi de basınçlı hava sistemlerinin yüksek hızlara ulaşmasıdır. Ayrıca
pnömatik sistemlerle doğrusal, dairesel ve açısal hareketler mekanik sistemlere göre basitçe
elde edilebilmektedir.
Genel olarak; kuvvet ve hareket üretmek ve bu kuvveti ulaştırmak için sıvı akışkan kullanma işine
hidrolik denir. Hidrolikte, sıvıların sıkıştırılamama özelliğinden dolayı şiddetli çalışma basınçları
basitçe sağlanırken buna benzer olarak ağır işler için ihtiyaç duyulan büyük kuvvetler de elde
edilmiş olur. Pnömatiğin tersine; hidrolik büyük kuvvetlere ihtiyaç duyulan buna karşın hassas
konumlamanın gerektiği uygulamalar için çok mükemmeldir. Böylelikle sistem için belirlenen hız
ve kuvvetler de kademesiz ve duyarlı olarak ayarlanabilir.
Hidrolik sistemlerin çalışma sırasında kontrolleri kolaydır. Doğrusal, dairesel ve açısal hareket
üretmek bayağı kolaydır. Özellikle ters doğrultu ani hareketlerin mümkün olabilmesi hidroliğin
kullanılma sebeplerinden biridir. Hidrolik sistemlerde akışkan olarak genelde yağ kullanılması,
yöntemin kendi kendini devamlı yağlamasını ve sürtünmenin etkilerinin azalmasını sağlar. Yağın
yöntem içindeki hareketi, ısıtma veya soğutmanın da kendiliğinden gerçekleşmesini sağlar. Bu
yüzden kullanılan akışkanın temiz olması koşuluyla hidrolikteki elemanlar daha uzun ömürlüdür
[11].
Bu çalışmada pnömatik pistonlarını hidrolik sistemde kullanarak hidrolik sistemlerde
oluşabilecek dezavantajların önüne geçip pnömatik sistemlerin avantajlarını kullanmaya çalıştık,
bunu pnömatik pistonları modifiye edip içerisine yağ koyup çalıştırarak yaptık. Hidrolik
sistemlerde pistonların ağır ve sızdırmazlık için kullanılan keçelerin kalın olması bizim
hareketimizi kısıtlamaktadır. Hava yerine yağ kullanılmasının nedeni ise sıvıların sıkıştırılamama
özelliğinden dolayı yüksek çalışma basınçları kolayca sağlanırken buna paralel olarak ağır işler
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için ihtiyaç duyulan büyük kuvvetler de elde edilmiş olur. Pnömatiğin aksine; hidrolik büyük
kuvvetlere ihtiyaç duyulan buna rağmen hassas konumlamanın gerektiği uygulamalar için çok
idealdir. Böylelikle sistem için belirlenen hız ve kuvvetler de kademesiz ve hassas olarak
ayarlanabilir.
3. HKAFO ÜRETİM VE MONTAJ ÇALIŞMALARI
Boyları fazla ve çapı küçük olan iş parçaları ile çapları büyük olan ağır parçaları tornalarken,
parçanın yaylanmasını veya eğilmesini önlemek ve hafifletmek için, genellikle bir desteğe ihtiyaç
duyurulur. Bu amaçlar için kullanılan düzeneklere yatak denir. Ayrıca tornada yataklar önemli
yardımcı aparatlardır.[12]
Yataklama görevi görecek alüminyum parçalar tornada işlenmiştir.

Şekil 3. Parçaların tornada işlenmesi

Plazmada çatal şeklindeki uçlar saç parçadan kesilmiş ve çıkan parçalar temizlenmiştir. Delikler
matkapla ölçüye getirilmiş, temizlendikten sonra pistonları HKAFO ‘ya bağlamak için bir delikler
açılmış ve cıvatalarla tutturulmuştur.

Şekil 4. Plazmada parçaların kesilmesi ve temizlenmesi

Pistonun HKAFO’ya ve çatal şeklindeki alüminyum parçalara montajı için pistona uygun
geliştirilen kare şeklindeki aparatın her bir köşesine delikler açılmış, tam orta kısmına dana
gözlerinin montajı için delik açılmış, kılavuz çekilmiştir. Daha sonra pistona montajı yapılmıştır.
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Şekil 5. Kare şeklindeki aparata tornada deliklerin açılıp, klavuz çekilmesi ve montajlanması

Pistonun uç kısmına rulman görevi görmesi için dana gözü denilen mekanizmayı da bağlayarak
HKAFO’ya montaja hazır hale getirilmiştir. Ayrıca tornadaki işlenen alüminyum parçalar saç
parçalara montajlanmıştır.

Şekil 6. Dana gözlerin montajı ve aparatların aliminyum parçalara takılması

Daha sonra yağ hortumu bağlantılarını yapılmıştır. Ayrıca piston arka bağlantı parçaları kesilerek
kullanıma hazırlanmıştır.

Şekil 7. Bağlantı parçalarının kesilesi ve yağ hortumları
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Sonuç olarak piston HKAFO’ nun diz eklemine montajı gerçekleştirilmiş ve borular vasıtasıyla
pistonun içine yağ çekilerek pistonlar birbirlerine bağlanmıştır. Bu şekilde montaj
tamamlanmıştır.

Şekil 8. Yağ hortumlarının ve pistonların bağlanması

Şekil 9. SAFİNAZ'ın montajlı son hali

Bu konudaki çalışmaları ekibimizin makine mühendisliğinde olan danışman hocalarımızın bilgi ve
deneyiminden faydalanılarak gerçekleştirilmiştir.
3.1. HKAFO DENEME ÇALIŞMALARI
Etik kurulu belgesi müracaatlarımızın yetişmediği ayrıca HKAFO ortezi kişiye özel olarak
tasarlandığı için hasta bir çocuk veya bireyde deneme yapılması risk taşıdığından dolayı
tasarımımızı sağlıklı bir çocuk üzerinde denemesi yapılmıştır.
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Şekil 10. SAFİNAZ'ın çocuk üzerinde denenmesi

4.SONUÇ

Proje kapsamında HKAFO’ya basit bir sistem olan pnömatik pistonları kullanıp yağ ile
hidrolikleştirerek yeni bir tasarım geliştirilmiştir. Pnömatik pistonun hidrolik piston çalışma
prensibine benzetilmesiyle daha az kuvvet yardımıyla daha rahat hareket sağlanmış oldu.
Tasarım ucuz ve yürümeyi kolaylaştırması bakımından istenilen beklentileri karşılamıştır fakat
pistonda yağ olması kullanıcıya ileri ki zamanlarda sıkıntı çıkarabileceğini düşünerek tasarımımız
üzerinde AR-GE çalışmalarımız devam etmektedir. Bu bağlamda hidrolik sistemleri kaldırılıp,
motor mekanizmaları ile yazılım kullanarak robotik sisteme geçilmesi hedefimizdir. Böylelikle
kullanıcıların yürümeleri/daha kolay yürümeleri amaçlanmış olup, aynı zamanda aktif-pasif
olarak çalışan sistem ile hem alt ekstremite bozukluğu olan hastaların rehabilitasyon desteği ile
hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılması hem de her hasta grubu için de kas erimesinin minimuma
indirilmesi amaçlanmıştır.

5. TEŞEKKÜR BÖLÜMÜ

Mali destek sağlayan Pamukkale Üniversitesi Teknokent yönetimine, HKAFO ortezini çalışmamız
için tedarik eden ATOM Ortez ve Protez Uygulama Merkezine çok teşekkür ederiz.
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Abstract

Phenylketonuria, a result of L-phenylalanine accumulation in blood that is caused by the deficiency of
liver synthesized phenylalanine hydrogenase (PAH) enzyme, is an inborn metabolic disease. This disease,
without medical care, causes profound and irreversible mental disability in infants. Diagnosis of the
disease leads to blood test, which may become increasingly important due to serious consequences. To
avoid these consequences, it is compulsory to analyze each newborn blood by law in East European and
Caucasian countries. Ministry of Health in Turkey obliged the tests of that particular disease since 1993,
aiming to diagnose disease on infants’ first week after birth. Early diagnosis prevents potentially serious
disorder in many patients. This proceeding provides a general update on phenylketonuria, including
biochemical mechanism, pathophysiology, screening and current treatment.
Keywords: Phenylketonuria, early screening, phenylalanine, phenylalanine dehydrogenase.

1. INTRODUCTION

Phenylketonuria is an inborn metabolic disease which is caused by the deficiency of liver
synthesized phenylalanine hydrogenase (PAH) enzyme. The resulting of the mutations in the
gene (12q chromosome) which involved in the synthesis of the enzyme [6-8], the amino acid of
phenylalanine which does not convert to tyrosine due to the absence or inadequacy of the
PAH enzyme and metabolites (phenylpyruvic acid, phenyl lactic acid, phenyl acetic acid)
resulting from its transamination, accumulate in the baby's blood, urine and other body fluids
[1-3]. This can lead to mental retardation and, if untreated, also cause skin lesions, epilepsy,
microcephaly, eczema, and scleroderma [4]. Today, the main goal of newborn and child health
studies is; not only reduce mortality rates but also prevent other problems caused by health
problems. For this reason, it is very important to diagnose and treat the phenylketonuria which
causes serious health problems.
This proceeding discusses the information about the diagnosis strategies and management of
phenylketonuria. Additionally, history, biochemical mechanism and pathophysiology of
phenylketonuria and newborn-screening program were outlined.

2. HISTORY OF PHENYLKETONURIA

Phenylketonuria, also known as Følling's disease, was first diagnosed in 1934 as a result of
long-term investigations by Norwegian biochemist and physician Dr. Ivar Asbjörn Følling. Dr.
Følling first noticed an unusual odor in the urine of 4 and 7 years of age siblings who suffer
from developmental delay and he suspected that the source of the developmental delay in
these brothers could be due to a compound in the urine [5]. He argued for a result of series
experiments that the indications in the urine originated from a defect in the metabolism of
phenylalanine. Later on, he reached 8 more children (4 siblings) after testing 430 different
mentally retarded children. This pedigree analysis shown that this condition might be arisen
from autosomal recessive inheritance [5-7]. Dr. Følling called the condition "imbecillitas
phenylpyruvica". This term was later changed to "phenylketonuria" by the eminent geneticist
Dr. Lionel Penrose which is derived from phenyl ketone due to the disease biomarker in the
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urine, phenylpyruvic acid [8]. Another important milestone is that George Jervis, in 1954,
enlighten the biochemical abnormalities of phenylketonuria [9]. In the late 1950s, Bickel et al.
reported that the patients with a developmental problem experienced significant
improvement through dietary restriction of phenylalanine. However, when the patients did
not adhere the diet therapy, it was observed that the intellectual disability was not prevented
[10]. Then, Horner et al. (1957) initiated the process that contributes to the beginning of
newborn-screening programs. In the study, the effects of the phenylalanine-free diet on three
patients at different ages varying from 8 to 22 months were examined. It was reported while
the dietary treatment of older phenylketonurics caused sustained increments in mental
growth, healthy metal development was seen on newborns [11]. This is the first study to
highlight the importance of early detection of phenylketonuria in the literature.
2.1. Incidence of Phenylketonuria
The incidence of phenylketonuria varies from population to population [12] and this frequency
varies with geographical regions and ethnic groups (Table 1) [13]. Countries with the most
common phenylketonuria in Europe are, respectively, Turkey, Ireland, Israel, and Scotland [3,
14-18]. The other countries where the disease is most seen are Canada and China. Since
phenylketonuria is an autosomal recessive disease, it has been observed that the incidence of
this disease is higher in countries where consanguineous marriages are intensified than in
other countries. For this reason, consanguineous marriage is thought to be one of the main
causes of phenylketonuria disease [19].
Table 1. Incidence of phenylketonuria disease

Countries

Incidence of Phenylketonuria

Countries

Incidence of Phenylketonuria

Turkey

1:2600

Yemeni Jews
(Israel)

1:5300

China

1:17000

Scotland

1:5300

South
Korea

1:41000

Czech Republic

1:7000

Japan

1:125000

Hungary

1:11000

Ireland

1:4500

Denmark

1:12000
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France

1:13500

Finland

1:200000

Norway

1:14500

America

1:10000

Britain

1:14300

Canada

1:22000

2.2. Biochemical Mechanism of Phenylketonuria
Phenylalanine, which has two different enantiomers as D and L, is an essential amino acid
which is necessary for protein synthesis [20]. Like many other metabolites, the amount of Lphenylalanine in the human body is achieved by keeping the changes in the dynamic inputs
and outputs in equilibrium [21]. The permanent problem in inputs and outputs causes an
increase in equilibrium concentration (Figure 1).

Figure 1. Metabolism of L-phenylalanine in the body
The main source of phenylalanine in the body could come from the recycling of endogenous
amino acid and nutrition. The metabolism of phenylalanine in the body is given in Figure 2. The
pathway that plays the most critical role in the formation of phenylketonuria is the tyrosine
conversion reaction of L-phenylalanine. L-phenylalanine needs phenylalanine hydroxylase
(PAH) for the hydroxylation of tyrosine, tetrahydropterine (BH4) as unconjugated pterin
cofactor, and finally dihydropteridine reductase and 4α-carbinolamine dehydratase enzymes
to regenerate BH4. The lack of inadequacy of one of these components leads to an increase in
the amount of phenylalanine in the body, thereby causing phenylketonuria.
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Figure 2. The Reaction of Phenylalanine to Tyrosine Conversion
2.3. Pathophysiology of phenylketonuria
In a healthy individual, L-phenylalanine is transported to the brain via the L-amino acid
transporter 1 protein (LAT1), which is the major neutral amino acid carrier (Figure 3). As a
result of phenylketonuria, L-phenylalanine, which accumulates in high amounts in body fluids,
also increases in brain. This increase causes neuropsychological dysfunction as a result of
various mechanisms in the brain. Imaging studies have shown the formation of lesions in the
brain tissue as a result of reduced myelin formation in individuals who are suffer from
phenylketonuria. However, there is no link between demyelination and neuropsychological
deterioration yet. In addition, it is shown that there is a relationship between
neuropsychological disorder and anomalies in brain tissue in the literature [22].

Figure 3. Pathophysiology of phenylketonuria
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2.4. Classification of phenylketonuria
Phenylketonuria, as described in detail above, occurs as a result of an increase in the amount
of L-phenylalanine in the body fluids, particularly in the blood. Therefore, the classification of
the disease is directly related with the amount of L-phenylalanine. The phenylketonuria
classification which is frequently used in the literature is based on the amount of absorption of
hyperphenylalanine. In a normal individual, the concentration of phenylalanine in the blood is
in the range of 50-110 μmol/L. Before the treatment, the patient is diagnosed with mild
hyperphenylalaninemia if the concentration of phenylalanine is 120-600 μmol/L in the blood.
The patient is diagnosed with mild phenylketonuria if the concentration of phenylalanine is
600-1200 µmol/L in the blood. Also, if the concentration of phenylalanine is above 1200
μmol/L in the blood, the patient is diagnosed with classic phenylketonuria. Although many
studies have been carried out for phenylketonuria, a universal classification system has not yet
been identified. Because the blood is taken from newborns before the amount of
phenylalanine reaching the highest level [19].
2.5. Diagnosis of Phenylketonuria
Towards the end of the 1950s, Centerwall and Centerwall (2000) developed a "diaper test" for
the diagnosis of phenylketonuria in the newborns. This test was developed based on the
reactivity of phenylketonurics’ urine with ferric chloride. It could be applied after proper
amount of biomarker compounds go through to urine. However, it could be reached to proper
level when the baby becomes few weeks old. This limitation encouraged researchers to
develop a test that could detect the phenylketonuria within a few days later from birth of
newborn infants [6].
Robert Guthrie, an American microbiologist, has developed a test that allows early detection
of phenylketonuria compared to the diaper test. In this test, the sampling is done by the
absorption of the heel blood of newborn infants onto the filter paper. This blood is placed in
an environment containing beta-2-thienylalanine, which is an antagonist antimetabolite of
phenylalanine. Thus, the high level of phenylalanine in the blood causes the growth of the
Bacillus subtilis bacteria by removing the beta-2-thienylalanine suppression in the medium.
The control disk containing the phenylalanine in a certain amount is compared with zone of
the bacteria around the disk. The size of the zone which includes bacterial growth around the
disk is increased in proportion to the amount of phenylalanine taken from the newborn. The
size of the bacteria zone area and the proportional amount of phenylalanine in the side make
it possible to comment on the presence or absence of the disease [23]. The phenylketonuria
screening program, which began in Massachusetts in 1963 with this test, brought about the
launch of large-scale screening programs, and this program has also been used rapidly in other
countries. Nowadays, while colorimetric analysis has been supplanted of low-cost Guthrie test
in Europe, tandem mass spectrometry has been supplanted of Guthrie test in the United
States. The fact that the Guthrie test results taken after 16-18 hours, the false positive result
rate is too high, and that the diagnosis of the disease cannot be done only with the Guthrie
test (if the result is positive, this result must be confirmed by the spectrometric method), has
led to the use of new techniques in screening tests. Fluorometric analysis and tandem mass
spectrometry are techniques that can give quantitative results and the false positive result rate
is low. Especially tandem mass spectrometry is often preferred as it can scan many metabolic
diseases at the same time. But tandem mass spectrometry is a costly technique compared to
the Guthrie test.
2.6. Newborn-screening program
Within the newborn screening program in America, heel blood of newborns is collected within
the first 24-48 hours. Using tandem mass spectrometry technique, 120-130 μmol / L
phenylalanine level and phenylalanine / tyrosine> 2 ratio are used for the diagnosis of
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phenylketonuria. L-phenylalanine, as well as the phenylalanine/tyrosine ratio, should be
monitored to prevent taking false positive results [24]. Following the advancing process from
the diaper test to the Guthrie test, the use of the tandem mass spectrometer brought a new
era in screening programs.
In Turkey, when considering the incidence of phenylketonuria, neonatal screening program has
started to conduct too late. The basis of phenylketonuria researches in Turkey is based on a
study performed in children with mental retardation. It has shown that phenylketonuria
should be included in the screening program and this program should be carried out
nationwide. Later, a research conducted in 20 different cities in Turkey and it was found that
the incidence of phenylketonuria in newborns using the Guthrie test is 1: 4500. This ratio
showed the need for urgent initiation of newborn screening program in Turkey. In 1987, the
"Newborn Phenylketonuria Screening Program" was started to be carried out in 26 cities with
the cooperation of Hacettepe University Faculty of Medicine, Ministry of Health and
Association for the Screening and Conservation of Children with Phenylketonuria. Later, the
number of provinces was increased and after 1990, newborn babies were screened in all
provincial centers within this program. Today, the phenylketonuria test is mandatory for every
child using the fluorometric method as in European countries.
Newborn-screening programs, beginning with phenylketonuria, have evolved to carry out the
diagnosis of many diseases thanks to this pioneering works carried out from day to day. In
addition, more sensitive and selective tests have been developed with the effect of
technological developments. This method was able to detect many compounds simultaneously
and thus the diagnosis of more than one disease could be made at the same time.
2.7. Future directions
Metabolic diseases such as phenylketonuria are rare but are the types of illness that reduce
the quality of life at serious levels. If these diseases are detected early, mortality and morbidity
can be prevented. For this reason, actualizing of screening programs for metabolic diseases
provides a better quality of life for the patients. The incidence of genetic diseases is very high
due to transport mechanism in countries with high rates of consanguineous marriages like
Turkey, compared to the world in general [19]. The first example of a newborn screening
program in history is phenylketonuria. The national neonatal screening program was then
expanded by adding other diseases (congenital hypothyroidism, biotinidase deficiency and
cystic fibrosis). The Ministry of Health of Turkey has made it mandatory to carry out "newborn
screening test" by taking heel blood in the first week after the birth of the baby. Thus,
phenylketonuria, congenital hypothyroidism, biotinidase deficiency, and cystic fibrosis
diseases, which directly affect the development of the baby, have been diagnosed early and
treatment can be started [25]. But heel bloods in our country is gathered in the AÇSAP
branches of the local health authority and are transferred to the People's Health Institute
Centers. These centers, which operate 6 days a week, have to evaluate approximately
1.300.000 samples per year.
Today, phenylketonuria can be determined using microbial inhibition, chromatographic and
spectrophotometric methods. In our country, phenylketonuria test is performed by
colorimetric method in screening centers. However, since these methods are time-consuming
and expensive, complex instrumentation, preliminary preparation and special laboratory
facilities are needed, the need in this area cannot be fully met. For this reason, there is an
urgent need to develop simpler, faster and more economical assay methods and make them
readily available in the clinic [28-28]. Low cost, high selectivity, high sensitivity, fast response
and ease of measurement compared to other techniques have made biosensors the preferred
choice by scientists in recent years [29]. Last few years, several biosensor studies have been
encountered which is related to the measurement of phenylalanine for the detection of
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phenylketonuria. In the near future, it is expected that the screening of phenylketonuria could
be conducted by the help of biosensor.
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Abstract
This study addresses a fuzzy-stochastic biased capability-based distributed layout (FSBCB-DL)
approach which extends deterministic CB-DL method with demand and process flow information,
proposed by Baykasoğlu & Subulan (2020) [2]. Actually, that recent research is extended in this study by
incorporating random machine availability/reliability and fuzzy demand information of parts. In order to
handle random machine availabilities, chance-constrained stochastic programming approach is applied.
Moreover, a well-known interactive resolution method in the literature is employed to transform the
fuzzy component of the proposed model into its crisp equivalent form. Briefly, a hybrid approach
consisting of a chance-constrained stochastic program and a fuzzy linear programming method is applied
simultaneously. In order to test validity and practicality of the proposed fuzzy-stochastic CB-DL approach,
a hypothetical numerical example is also presented. The computational results have shown that more
efficient and robust distributed layout alternatives can be generated by making use of the proposed
approach under different scenarios and uncertainty levels.
Keywords: Distributed machine layout; capability-based machine layout; chance-constrained stochastic
programming; fuzzy mathematical programming, random machine availability.

1. INTRODUCTION
Under highly volatile manufacturing environments, functional job shops and classical cellular
manufacturing systems do not perform efficiently. For that reason, many researchers have
concentrated on distributed layout approaches to adapt dynamically changing manufacturing
environments [3, 5, 6]. However, all of these previous researches on distributed layout design
aim to distribute machines optimally over the shop-floor. In fact, none of them concentrated on
the distribution of the processing capabilities of machines. On the other hand, since some
processing capabilities are included by alternative machines, capability distribution can be seen
as more effective and may reveal the hidden flexibility in the manufacturing systems. Based on
this motivation, capability-based distribution layout approach was first proposed by Baykasoğlu
(2003) [1] based on resource element (RE) concept. However, Baykasoğlu (2003) [1] did not
consider demand and process flow information of the manufactured parts. For that reason,
Baykasoğlu & Subulan (2020) [2] extended that previous research by taking into account the
demand data and process flows (routing information). Moreover, they also developed the
mathematical formulation (Mixed-integer linear programming – MILP) of the stated problem
which is called as biased CB-DL design. However, Baykasoğlu & Subulan (2020) [2] did not take
into account the uncertainties related to the demand data, process flow information and
machine reliabilities/availabilities. In fact, this problem may involve several uncertainties
because of the highly volatile manufacturing environments and most of the real-life facility
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layout problems may contain different types of uncertainties simultaneously. Based on this
research motivation, this study presents a fuzzy-stochastic mathematical programming
approach which is mainly based on the previously developed deterministic MILP model of
Baykasoğlu and Subulan (2020) [2]. In detail, fuzzy demand data and therefore, fuzzy transition
rates with stochastic machine availabilities are considered simultaneously. In order to achieve a
robust distributed layout design, random machine availability or long-term machine
breakdowns are also taken into consideration by using a chance-constrained stochastic
program. Actually, random machine unavailability may significantly affect the accessibility of
machines’ processing capabilities that are described in terms of Resource Elements (REs).
Besides, flow patterns between different REs in the processing routes of the manufactured parts
cannot be determined precisely because of the fuzzy demand quantities. In order to transform
these fuzzy terms in the proposed mathematical model into their crisp equivalent form, a wellknown interactive resolution method of Jimenez (2007) [4] which is able to provide many αacceptable feasible solutions with various degrees of uncertainty (α parametric method) is
employed. Briefly, a hybrid chance-constrained stochastic programming method and a widely
utilised fuzzy linear programming method are implemented simultaneously so as to convert the
proposed fuzzy-stochastic model into its crisp equivalent form. To test the performance and
show validity and practicality of the proposed approach, a hypothetical numerical example is
also presented. The computational results have shown that the proposed approach can
generate more efficient and robust distributed layout alternatives under different scenarios and
uncertainty levels.

2. PROBLEM DESCRIPTION AND MATHEMATICAL FORMULATION
In the CB-DL approach, main aim is to reach all of the processing capabilities of the machines
with minimum total distance from the unoccupied locations to occupied ones by the REs. In
addition, objective of the classical unbiased CB-DL problem is that every capability can be
reached from every location of the factory layout with the minimum total distance. The objective
of biased CB-DL problem in which demand data and process flow information are considered is
to achieve minimum product flow rates from the unoccupied locations by a machining capability
to the locations where this capability is available. Inputs, outputs and objectives of the
deterministic biased CB-DL problem can be summarized as in the following Figure 1.

Figure 1. Inputs, outputs & objectives of biased CB-DL approach [2].
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2.1 The Proposed Fuzzy-stochastic Mathematical Programming Formulation
The proposed MILP model with fuzzy flow patterns and stochastic machine availabilities is
formulated as in Eqs. (1) – (9) by using the nomenclature given in Table 1.
Table 1. Mathematical nomenclature for the FSBCB-DL design problem.
Indices &Sets
(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑁 Set of locations in the distributed layout
𝑘∈𝐾
Set of machines
𝑟∈𝑅
Set of Resource Elements (REs)
𝑚∈𝑀
Set of manufactured parts
𝑄
Set of parts that have transitions from RE 𝑡 to 𝑟 in their processing routes
Parameters
𝑑𝑖𝑗
Rectilinear distance between locations 𝑖and 𝑗
𝑎𝑘𝑟
1, if machine 𝑘 has processing capabilities including the RE 𝑟; 0 otherwise
̃𝑚
𝐷
Fuzzy demand quantity for part 𝑚
𝜏𝑚𝑡𝑟
Number of transitions from RE 𝑡 to 𝑟 in the process route of part 𝑚
̃
𝐹𝑃𝑡𝑟
Fuzzy transition rate/flow pattern between the RE 𝑡and 𝑟 in the process routes of all parts
𝜑𝑘
Binomially distributed random variable for the availability of machine 𝑘
𝑝𝑘
Probability of the availability of machine 𝑘
𝛼
Satisfaction probability of the chance-constraint set in Eq. (5)
𝛽
Satisfaction probability of the chance-constraint set in Eq. (6)
S
Scenario or sample size in the chance-constrained stochastic program
M
A huge positive number
Decision variables
𝑦𝑘𝑖
1, if machine 𝑘 is assigned to location 𝑖; 0 otherwise
𝑧𝑖𝑟𝑗
1, if 𝑖 is the closest location to location 𝑗 for the unavailable RE 𝑟
𝑓𝑖𝑟𝑗
Part flow rate from location 𝑖 to 𝑗for the unavailable RE 𝑟
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 ∑ ∑ ∑ 𝑓𝑖𝑟𝑗 . 𝑑𝑖𝑗

(1)

𝑖∈𝑁 𝑗∈𝑁\{𝑖} 𝑟∈𝑅

Subject to:
∑ 𝑦𝑘𝑖 = 1

∀𝑘 ∈ 𝐾

(2)

∀𝑖 ∈ 𝑁

(3)

∀𝑖 ∈ 𝑁\{𝑗}, ∀𝑟 ∈ 𝑅

(4)

∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑟 ∈ 𝑅 𝑎𝑛𝑑 𝜑𝑘 ~𝐵𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙(1, 𝑝𝑘 )

(5)

𝑖∈𝑁

∑ 𝑦𝑘𝑖 = 1
𝑘∈𝐾

∑ 𝑍𝑖𝑟𝑗 ≤ (|𝑁| − 1). (1 − ∑ 𝑍𝑗𝑟𝑖 )
𝑗∈𝑁\{𝑖}

𝑗∈𝑁\{𝑖}

𝑃𝑟 { ∑ 𝑍𝑗𝑟𝑖 ≥ 1 − ∑ 𝑎𝑘𝑟 . 𝑦𝑘𝑖 . 𝜑𝑘 } ≥ 𝛼
𝑗∈𝑁\{𝑖}

𝑘∈𝐾

̃𝑡𝑟 . 𝑎𝑘𝑡 . 𝑦𝑘𝑖 . 𝜑𝑘 − ∑ 𝑓𝑖𝑟𝑗 ≤ 𝑀. (1 − 𝑧𝑗𝑟𝑖 ) } ≥ 𝛽
𝑃𝑟 {∑ ∑ 𝐹𝑃
𝑘 𝑡∈𝑅\{𝑟}

𝑓𝑖𝑟𝑗 ≤ 𝑀. 𝑍𝑗𝑟𝑖
𝑓𝑖𝑟𝑗 ≥ 0 𝑎𝑛𝑑

∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑟 ∈ 𝑅

(6)

𝑗∈𝑁\{𝑖}

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑢𝑠

𝑦𝑘𝑖 , 𝑧𝑖𝑗𝑟 ∈ {0,1}
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∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑗 ∈ 𝑁\{𝑖}, ∀𝑟 ∈ 𝑅

(7)

∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑗 ∈ 𝑁, ∀𝑟 ∈ 𝑅

(8)

∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑗 ∈ 𝑁, ∀𝑘 ∈ 𝐾, ∀𝑟 ∈ 𝑅

(9)
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Eq. (1) is the objective function of the proposed model to minimize total part flows between
factory locations, from every unoccupied location by a RE to the locations where RE is available.
Minimization of total rectilinear distances between these locations is also intended by
incorporating the fuzzy flow patterns/transition frequencies. The constraint set in Eq. (2)
guarantees that each machine can only be assigned to one location on the factory floor layout.
If a machine is assigned to a location, then all of its capabilities/REs occupy in that location. In
this mathematical model development phase, it is also assumed that each location has equal
size which can locate any machine. Similarly, constraint set in Eq. (3) maintains that only one
machine can be assigned to each location on the factory floor. According to the constraint set in
Eq. (4), if a part flow is needed from location 𝑖 to 𝑗 for RE 𝑟, it is not possible to perform any part
flow to that location 𝑖 from any other location 𝑗 for the same RE 𝑟. In Eq. (5), a chance-constraint
set is formulated because of the probabilistic machine availabilities. In detail, it is assumed that
machine 𝑘 may be active in a long-term planning horizon with a probability of 𝑝𝑘 and this also
means that 𝑝𝑘 corresponds to machine reliabilities. According to Eq. (5), if location 𝑖 is not
occupied by RE 𝑟, there must be a part flow from that location 𝑖 to the nearest location 𝑗 where
RE 𝑟 is available. In Eq. (6), another chance-constraint set is formulated because of including the
probabilistic machine availabilities. According to Eq. (6), if a machine 𝑘 excluding RE 𝑟 is assigned
to location 𝑖, this location desires to achieve RE 𝑟 within the minimum distance. Similarly, if a
machine 𝑘 including RE 𝑟 is assigned to location 𝑖 but it has an inactive statue, this location also
desires to reach RE 𝑟. In other words, a part flow is required in both cases from that location 𝑖
̃ 𝑡𝑟 can be
to the nearest location 𝑗 for the RE 𝑟. Also, the fuzzy transition rate matrix, i.e., 𝐹𝑃
computed as in Eq. (10) by using fuzzy demand quantities and the number of transitions from
various REs.
̃𝑡𝑟 =
𝐹𝑃

̃𝑚 . 𝜏𝑚𝑡𝑟
∑𝑚∈𝑄 𝐷
̃𝑚 . 𝜏𝑚𝑡𝑟
∑𝑚∈𝑀 ∑𝑡∈𝑅 ∑𝑟∈𝑅\{𝑡} 𝐷

∀(𝑡, 𝑟) ∈ 𝑅

(10)

The constraint set in Eq. (7) ensures that if location 𝑗 is not the closest point to location 𝑖 for
reaching the available RE 𝑟, there will be no part flows between these locations. The part flow
rates are defined as continuous decision variables as in Eq. (8). Eq. (9) ensures the binary
integrality of the decision variables for the machine-location assignments and the part flow
requirements between different locations of the factory floor.

3. ILLUSTRATIVE EXAMPLE
In this section, an illustrative example for a biased CB-DL problem is presented under mixed
fuzzy and stochastic uncertainties. In this example, there are 12 locations and machines as
displayed in Table 2. Additionally, each machine has a set of capabilities, which are defined in
terms of REs and there are 4 different REs available. Processing capabilities of machines in terms
of the REs, fuzzy demands, and process flow information of different parts and fuzzy transition
rate matrix for REs are shown in Tables 2, 3 and 4, respectively.
Table 2. Processing capabilities of the machines in terms of REs.
Machine-1: RE1, RE2
Machine-5: RE2
Machine-9: RE1, RE2, RE4
Machine-2: RE1, RE2, RE3
Machine-6: RE3
Machine-10: RE1
Machine-3: RE3, RE4
Machine-7: RE1, RE2
Machine-11: RE2
Machine-4: RE1, RE2
Machine-8: RE1, RE3
Machine-12: RE4
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Parts
1
2
3
4
5

Table 3. Fuzzy demand quantities and process flow information of different parts.
Demands (in units)
Process flow information in terms of REs (Processing routes)
(5, 10, 15)
RE1 – RE4 – RE2 – RE1 – RE3 – RE1
(10, 15, 20)
RE2 – RE4 – RE3 – RE2 – RE3
(15, 20, 25)
RE1 – RE2 – RE3 – RE4 – RE2 – RE1
(5, 10, 15)
RE4 – RE1 – RE3 – RE2
(20, 25, 30)
RE2 – RE4 – RE3 – RE1 – RE2 – RE3
Table 4. Fuzzy transition rate matrix between different REs.

From/
To
RE1
RE2
RE3
RE4

RE1

RE2

RE3

RE4

(0.062, 0.082, 0.102)
(0.076, 0.096, 0.116)
(0.007, 0.027, 0.047)

(0.103, 0.123, 0.143)
(0.048, 0.068, 0.088)
(0.062, 0.082, 0.102)

(0.035, 0.055, 0.075)
(0.144, 0.164, 0.184)
(0.091, 0.111, 0.131)

(0.007,0.027, 0.047)
(0.09, 0.11, 0.13)
(0.035, 0.055, 0.075)
-

4. COMPUTATIONAL RESULTS
In this study, biased and unbiased CB-DL problems are extended by considering mixed fuzzy and
stochastic types of uncertainties. The optimization details of the successively extended
mathematical programming models (deterministic, stochastic and fuzzy-stochastic extensions)
are presented in Table 8. Afterwards, final fuzzy-stochastic biased CB-DL problem (FSBCB-DL) is
solved and the computational results of this problem with different uncertainty levels (𝜃) or
satisfaction degrees are given in Table 9. While generating these solutions, Lingo 18.0
optimization software is used on an Intel Core i7 2.6 GHz IBM PC. In the stochastic programming
models, scenario size is equal to 10 and the target probabilities for the scenarios are set to 80%
in both of the chance constraint sets. According to Table 9, when 𝜃 increases towards 1.0 (the
uncertainty level decreases), the layout score also increases at the same time. This means that
we obtain worse layout scores. In other words, we obtain better solutions with higher
uncertainty levels. Because, we can take into account the minimum values (left side) of the fuzzy
numbers when dealing with maximum level of uncertainties. For the probabilistic machine
availabilities, the satisfied/unsatisfied scenarios of totally 10 scenarios with 𝜃 = 0 are also
presented in Table 5. According to Table 5, it can be concluded that machines 3 and 7 are
necessary and critical machines for the facility. If these machines 3 and 7 break down,
probabilistic constraints cannot be satisfied. Therefore, preventive maintenance of these
machines may become essential in order to provide continuous production of the facility.

Scenario
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
NA
A
A
A
A
A
NA
A
A
A

Table 5. Machine availabilities of the scenarios (S=10, α=80%, 𝛽 =80%, 𝜃=0)
Machine Availabilities (𝜑𝑘 )
CCP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
A
A
A
NA
A
A
A
A
NA
A
Satisfied
A
A
NA NA
A
A
A
A
A
A
A
Satisfied
A
A
A
A
NA
A
A
NA
A
A
A
Satisfied
A
A
A
A
A
A
NA
A
A
A
A
Satisfied
A
NA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Unsatisfied
NA
A
A
A
A
NA
A
NA
A
A
A
Unsatisfied
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Satisfied
NA
A
NA
A
A
A
A
A
A
A
A
Satisfied
A
A
A
NA
A
A
A
A
NA
A
NA
Satisfied
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Satisfied
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Figure 2. RE distributions of the generated solution for the FSBCB-DL problem with 𝜃 = 0.
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Figure 3. Machine-location assignments and REs distributions.

Furthermore, distributions of the REs for the potential locations of the facility for Scenario-1
with 𝜃 = 0 are presented in Figure 2. Machine-location assignments and the relevant REs
distributions are also displayed in Figure 3. As shown in this figure, machines 1, 6 and 11 have
inactive status in Scenario-1. A detailed layout score calculation for solution of the FSBCB-DL
problem are shown in Tables 6 and 7 for scenario-1. In these tables, total part flows from the
unoccupied locations to occupied ones are computed based on the rectilinear distances and
fuzzy transition rates. Also, total scores can be calculated as in Eq. (11) and Eq. (12). Since the
transition rate matrix is represented by triangular fuzzy numbers (TFNs), overall layout scores
are also calculated as TFNs. Moreover, it is clearly seen that when there are inactive machines,
layout score will increase due to the lower distribution of REs. In other words, when there are
inactive machines in the facility, there will be large amount of product flows between the
locations and therefore, the worse layout score is yielded.
Table 6. Calculation of layout score for Scenario-1
REs

RE1

Occupied
Locations
Location-2
Location-3
Location-4
Location-5
Location-6
Location-9

RE2

Location-2
Location-4
Location-5
Location-9
Location-10

RE3

Location-4
Location-6
Location-8

RE4

Location-2
Location-8
Location-12

RE2

RE3

RE4

0
1 x (0.103, 0.123, 0.143)
0
0
1 x (0.103, 0.123, 0.143)
0
RE1
0
0
0
0
2 x (0.062, 0.082, 0.102)
RE1
0
0
1 x (0.076, 0.096, 0.116)
RE1
0
1 x (0.007,0.027, 0.047)
1 x (0.007,0.027, 0.047)

2 x (0.035, 0.055, 0.075)
1 x (0.035, 0.055, 0.075)
0
1 x (0.035, 0.055, 0.075)
0
1 x (0.035, 0.055, 0.075)
RE3
2 x (0.144, 0.164, 0.184)
0
1 x (0.144, 0.164, 0.184)
1 x (0.144, 0.164, 0.184)
2 x (0.144, 0.164, 0.184)
RE2
0
1 x (0.048, 0.068, 0.088)
1 x (0.048, 0.068, 0.088)
RE2
0
1 x (0.062, 0.082, 0.102)
1 x (0.062, 0.082, 0.102)

0
1 x (0.007,0.027, 0.047)
2 x (0.007,0.027, 0.047)
1 x (0.007,0.027, 0.047)
2 x (0.007,0.027, 0.047)
1 x (0.007,0.027, 0.047)
RE4
0
2 x (0.09, 0.11, 0.13)
1 x (0.09, 0.11, 0.13)
1 x (0.09, 0.11, 0.13)
2 x (0.09, 0.11, 0.13)
RE4
2 x (0.035, 0.055, 0.075)
2 x (0.035, 0.055, 0.075)
0
RE3
2 x (0.091, 0.111, 0.131)
0
2 x (0.091, 0.111, 0.131)
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(0.43, 0.71, 0.99)

(1.528, 1.808,
2.088)

(0.312, 0.452,
0.592)

(0.502, 0.662,
0.822)

D.6

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

(0.43,0.71,0.99)+(1.528,1.808,2.088)+(0.312,0.452,0.592)+(0.502,0.662,0.822)=(2.772,3.632,4.492) (11)
(2.772, 3.632, 4.492)+(0.538, 0.738, 0.938)+(1.094, 1.314, 1.534)+(0.601, 0.821, 1.041)
+ (0.549, 0.769, 0.989) = (5.554, 7.274, 8.994) (Total Layout Score)

(12)

Table 7. Calculation of layout score for inactive machines
REs

RE1

Occupied
Locations
Location-1
Location-7
Location-11

RE2

Location-1
Location-7
Location-11

RE3

Location-1
Location-7
Location-11

RE4

Location-1
Location-7
Location-11

RE2

RE3

RE4

1 x (0.103, 0.123, 0.143)
1 x (0.103, 0.123, 0.143)
2 x (0.103, 0.123, 0.143)
RE1
1 x (0.062, 0.082, 0.102)
1 x (0.062, 0.082, 0.102)
2 x (0.062, 0.082, 0.102)
RE1
1 x (0.076, 0.096, 0.116)
1 x (0.076, 0.096, 0.116)
2 x (0.076, 0.096, 0.116)
RE1
1 x (0.007,0.027, 0.047)
1 x (0.007,0.027, 0.047)
2 x (0.007,0.027, 0.047)

1 x (0.035, 0.055, 0.075)
1 x (0.035, 0.055, 0.075)
1 x (0.035, 0.055, 0.075)
RE3
1 x (0.144, 0.164, 0.184)
1 x (0.144, 0.164, 0.184)
2 x (0.144, 0.164, 0.184)
RE2
1 x (0.048, 0.068, 0.088)
1 x (0.048, 0.068, 0.088)
2 x (0.048, 0.068, 0.088)
RE2
1 x (0.062, 0.082, 0.102)
1 x (0.062, 0.082, 0.102)
2 x (0.062, 0.082, 0.102)

1 x (0.007,0.027, 0.047)
1 x (0.007,0.027, 0.047)
1 x (0.007,0.027, 0.047)
RE4
1 x (0.09, 0.11, 0.13)
1 x (0.09, 0.11, 0.13)
1 x (0.09, 0.11, 0.13)
RE4
1 x (0.035, 0.055, 0.075)
1 x (0.035, 0.055, 0.075)
1 x (0.035, 0.055, 0.075)
RE3
1 x (0.091, 0.111, 0.131)
1 x (0.091, 0.111, 0.131)
1 x (0.091, 0.111, 0.131)

Score
(0.538, 0.738,
0.938)

(1.094, 1.314,
1.534)

(0.601, 0.821,
1.041)

(0.549, 0.769,
0.989)

5. CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS
In this study, a fuzzy-stochastic biased CB-DL approach is introduced with different 𝜃-satisfaction
degrees/uncertainty levels. When the satisfaction degree of fuzzy constraints are increased,
objective values (total layout score) will also deteriorate. Because, 𝜃 = 1 means that the
constraint satisfaction degree is 100% whereas 𝜃 = 0 corresponds to the maximum tolerance in
fuzzy constraints. However, when the random machine availabilities are taken into account, the
layout score will also be affected because of the large amount of material flows. According to
different satisfaction degrees and stochastic machine availabilities, it can be concluded that total
part flows between different locations will increase up to 9.887. Therefore, facility planners
should take into account this variation while designing robust facility layouts. In the future, CBDL design problem can be extended by considering unequal areas of machines or departments.
Moreover, development of a matheuristic based solution approach can also be scheduled as a
future work to cope with larger scaled problem instances.
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Optimization details

Model class
Total integer variables
Total random variables
Total constraints
Total non-zero elements
CPU time (sec.)
Layout score (Objective value)

Fuzzy-stochastic CBDL with flow pattern
𝑆 = 10, 𝛼 = 80%,
(
)
𝛽 = 80%
Total solver
iterations
Extended solver
steps
CPU time (sec.)
Layout score
(Objective value)
Unsatisfied scenarios
(CCP1)
Actual probability
(CCP1)
Unsatisfied scenarios
(CCP2)
Actual probability
(CCP2)

Table 8. Optimization details of the successively extended mathematical programming models.
Deterministic
Deterministic
Single stage
Chance-constrained Chance-constrained
UBCB-DL
BCB-DL
stochastic UBCB-DL stochastic UBCB-DL
stochastic BCB-DL
𝑆 = 10, 𝛼 = 80%,
(𝑆 = 10, 𝛼 = 80%)
(𝑆 = 10)
(
)
𝛽 = 80%
PILP
MILP
PILP
PILP
MILP
720
720
7200
730
740
12
12
12
121
1273
2497
554
2139
2652
5856
28716
9766
26828
1.06
397
3600
3600
3600
28
3.519
34.60
80
9.407
Table 9. Computational results of FSBCB-DL problem.
𝜃 = 0.2
𝜃 = 0.3
𝜃 = 0.4
𝜃 = 0.5
𝜃 = 0.6

𝜃=0

𝜃 = 0.1

39869783

38702878

35038753

36373867

39222911

20975965

472144

342317

383549

377997

472998

3656.01
6.977

3602.25
7.396

3607.37
7.861

4230.20
7.733

2

2

2

80%

80%

0
100%
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Fuzzy-stochastic
BCB-DL
𝑆 = 10, 𝛼 = 80%,
(
)
𝛽 = 80%, 𝜃 = 0
MILP
740
12
1563
26300
3600
6.977

𝜃 = 0.7

𝜃 = 0.8

𝜃 = 0.9

𝜃=1

29887633

37470748

25901916

38993801

27712524

244683

345582

410957

319746

438040

294523

4318.12
8.916

3732.84
9.048

3603.57
8.099

3603.14
9.593

3602.28
8.98

3604.22
9.709

3619.05
9.887

2

2

2

2

2

2

2

2

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Abstract
This study addresses the optimal dartboard design problem. It is mainly targeted to locate the
numbers from 1 to 20 around the dartboard in order to maximize the risks of the player. In the dart games,
maximizing the player’s risk will also increase the difficulty of the game. Based on these facts, this study
aims to obtain a dartboard design that maximizes various player risks. This problem can also be formulated
and solved as a Traveling Salesman Problem (TSP) under different assumptions. In this study, the optimal
dartboard design problem is solved by using a mixed integer linear programming (MILP) model in LINGO
18.0 optimization software. Then, results of the MILP model are also compared to the proposed genetic
algorithm (GA), which is coded in MATLAB R2020a.

Keywords: Dartboard design problem; mixed integer linear programming; metaheuristic algorithms;
genetic algorithm.

1. INTRODUCTION
The dart game is one of the most popular played games in all over the world. Its origins date
back to the sixteenth century and the current scoring system was devised in 1896. Additionally,
there are several variations of this game. However, the most common dart game is which players
subtract scores to reduce an initial value of 301 to zero. The most widely used dartboard design
is depicted in the following Figure 1.

Figure 1. Internationally used dartboard design [5].
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This study addresses the optimal dartboard design problem. In this problem, the main aim is to
locate numbers from 1 to 20 around the dartboard in order to maximize the risks of the player.
Because, maximizing the player's risks will also increase the difficulty of the game and therefore,
competition between the players. These risks have been formulated in several ways in the
related literature. In this study, differences in adjacent numbers and the squares of the
differences in adjacent numbers are considered as the main objective functions which
correspond to the risks of player. In addition, this problem can also be formulated as a Traveling
Salesman Problem (TSP) under different assumptions. An overview of the previous researches
in which optimal dartboard design problems were studied can be summarized as follows: Eiselt
and Laporte (1991) [2] solved optimal dartboard design problem as a maximum cost quadratic
assignment problem (QAP) and they applied a heuristic method to solve this problem. Trichas,
Drosos and Vlachos (2014) [7] solved this problem by using Max-Min Ant System (MMAS)
algorithm. Ant System (AS) algorithm was also applied to optimal dartboard design problem by
Eleni and Aristidis (2009) [3]. In addition, all of the previously mentioned researchers solved the
classical dartboard design problem with the same objectives as in this study. Apart from these
studies, Liao, Shieh and Tsai (2007) [5] solved double layer dartboard design problem with
greedy algorithm. The optimal dartboard design problem has rarely studied in the literature and
therefore, it is not a well-known optimization problem. In other words, there is a lack of studies
in the literature regarding this problem. Thus, few studies are available for comparison of the
results. However, this problem has also NP-hard structure and several metaheuristic algorithms
can be applied for solving this problem. Based on this motivation, the optimal dartboard design
problem is first solved by using a mixed integer linear programming (MILP) model in LINGO 18.0
optimization software. Then, results of the MILP model are compared to the proposed GA, which
is coded in MATLAB. Moreover, solutions provided by the proposed GA approach are also
compared with results in the available literature. The computational results have shown that the
proposed GA approach is effective and able to generate alternative optimal solutions within
reasonable computing times. Additionally, while solving this problem by making use of GA
approach, it is recognized that alternative optimal solutions can be produced easily. As an
expected result, the same dart board design is obtained by means of the mathematical
programming approach in each run. However, we can find many alternative optimal solutions
or alternative dart board designs by using the proposed GA.

2. PROBLEM DESCRIPTION AND MATHEMATICAL FORMULATION
In the classical dart games, players try to reduce the initial score value of 301 to 0 points by
hitting the target values. Actually, there are 20 numbers (1, 2, …, 20) which are targets, around
a dartboard. The players have to hit specific points to achieve this goal. Actually, these points
gained a specified standard deviation σ. This standard deviation is reverse proportional to the
player's target accuracy. Let (𝑘) be the number which is located at 𝑘th position of the dartboard.
π = (π(1), π(2), …, π(20)) be any permutation of the numbers. If a player aims at (𝑘) and gains
(𝑘±1) with probability 𝑝, the expected standard deviation from the targeted point can be
calculated as in Eq. (1) [7] .
𝑝[𝜋 (𝑘 − 1) − 𝜋(𝑘)] + 𝑝[𝜋(𝑘 + 1) − 𝜋(𝑘)]

(1)

As mentioned before, there are two main objective functions of this problem which can be
formulated as 𝑧1 and 𝑧2 , respectively. These functions can be formulated as in Eqs. (2) – (3).
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20

𝑧1 = ∑{𝑝[𝜋(𝑘 − 1) − 𝜋(𝑘)]2 + 𝑝[𝜋(𝑘 + 1) − 𝜋(𝑘)]2 }

(2)

𝑘=1
20

𝑧2 = ∑{𝑝|𝜋(𝑘 − 1) − 𝜋(𝑘)| + 𝑝|𝜋(𝑘 + 1) − 𝜋(𝑘)|}

(3)

𝑘=1

In this problem, the probability of hitting the unexpected target value is considered as a
constant. In Eqs. (2) – (3), each term is calculated twice since 𝑝 is a constant. For that reason,
final formulations of the objective functions can be expressed as Eqs. (4) – (5):
20

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑧1 = ∑[𝜋(𝑘) − 𝜋(𝑘 + 1)]2

(4)

𝑘=1
20

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒

𝑧2 = ∑|𝜋(𝑘) − 𝜋(𝑘 + 1)|

(5)

𝑘=1

The MILP model of the stated problem can be formulated as in Eqs. (6) - (11) by using the
mathematical nomenclature given in Table 1.
Table 1. Mathematical Nomenclature

Indices &Sets
𝑁
The set of dart board numbers (𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑁)
𝑖, 𝑗 Indexes for dart board numbers where 𝑖 = {1, 2, … , 𝑁} and 𝑗 = {1, … , 𝑁}
Parameters
𝑐𝑖𝑗 The cost of positioning 𝑗 after 𝑖 on the dartboard (𝑐𝑖𝑗 = (𝑖 − 𝑗 )2 𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑗 = |𝑖 − 𝑗 |)
𝑛
The number of nodes
Decision variables
𝑥𝑖𝑗 Binary decision variable takes value 1; if the number i is followed by the number j on the
dart board, and 0 otherwise
𝑢𝑖
Auxiliary decision variable in Miller-Tucker-Zemlin (1960) [6] sub-tour elimination
constraint
20

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗 . 𝑥𝑖𝑗

(6)

𝑖=1 𝑗≠𝑖

Subject to:
20

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1

∀𝑗 ∈ 𝑁

(7)

∀𝑖 ∈ 𝑁

(8)

𝑖=1
20

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1
𝑗=1

𝑥𝑖𝑖 = 0
1 ≤ 𝑢𝑖 ≤ 𝑛
𝑢𝑖 − 𝑢𝑗 + 𝑛. 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑛 − 1

∀𝑖 ∈ 𝑁
∀𝑖 ∈ 𝑁
∀𝑖, 𝑗 ≠ 1

(9)
(10)
(11)

The above model represents the classical TSP formulation with Miller-Tucker-Zemlin (1960) [6]
sub-tour elimination constraints. As mentioned before, this problem can be formulated as a
Maximum Cost TSP. The objective function given in Eq. (6) is to maximize total cost which
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corresponds to maximizing risks of players. Constraint set in Eq. (7) ensures that every number
of a dartboard can be followed by one number on the dart board. Also, Eq. (8) ensures that every
number of a dartboard can be led by one number on the dartboard. In Eq. (9), the same number
from the dartboard cannot be assigned twice. In Eq. (10) and Eq. (11), Miller-Tucker-Zemlin
(1960) [6] sub-tour elimination constraints are formulated.

3. THE PROPOSED GENETIC ALGORITHM
The foundations of genetic algorithm (GA) were first proposed by Holland (1975) [4]. Actually, it
is a metaheuristic algorithm which was inspired by Charles Darwin’s theory of natural evolution.
The natural selection process is simulated by GA where the best individuals are selected for
producing the next generation. Based on this selection process, if the parents have better
fitness, i.e., objective function value, they have more chance to survive. This logic is used by
classical GA to obtain good quality solutions.
In fact, there are main five phases in classical GA which are related to generate initial population,
fitness function calculation, selection, crossover and mutation mechanisms. The process of GA
begins with a set of individuals which are called “Population”. Each member of the population
represents a specific solution of the problem.
In this study, optimal dartboard design problem is solved with a GA approach and the
pseudocode of the proposed GA approach can be seen in Figure 2.

Figure 2. Pseudocode of the proposed GA approach
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In the proposed GA, initialization parameters are first defined and initial solutions are generated
randomly. According to this initial population, fitness values of the initial solutions are evaluated.
Moreover, the best fitness value and the relevant best solution are defined. After that, GA begins
with line 4 as depicted in Figure 2. The stopping condition for the GA is selected as maximum
number of iterations. In the second “While” loop (see in line 5), crossover mechanism is started.
This loop continues until the maximum number of crossover, which also corresponds to the
number of population, is satisfied. Crossover mechanism is applied to each parent if a generated
random number is less or equal to probability of Crossover (𝑅𝑐 ). Afterwards, two different
parents are selected with roulette wheel selection. After that selection, crossover mechanism is
applied to the selected parents. In line 10 of the given pseudocode, crossover mechanism is
finished and then, mutation mechanism is started. If a generated random number is less or equal
to probability of Mutation (𝑅𝑚 ), then mutation mechanism is applied to the individuals in the
population, which can be called as child. According to the “Switch-Case” condition swap, inverse
or insertion operators are applied to the child. After applying the mutation mechanism, final
fitness values are calculated and if the new fitness is better than the previously found fitness
values, it is assigned as the new best fitness value. Furthermore, its permutation sequence is
memorized as the sequence of the best fitness and the value of the other objective, i.e., 𝑧1 or
𝑧2 is also reported. At the end of these processes, iterations are continued while the stopping
condition is satisfied. Finally, the convergence graph is plotted.

3.1 Roulette Wheel Selection
The proposed GA algorithm selects individual parents with roulette wheel selection mechanism
while applying the crossover operations. Roulette wheel scales the fitness values of the
members of population as the total rescaled fitness values equals to 1 [1]. Steps of the roulette
wheel selection can be summarized as follows:
a) Sum up the fitness values of all the population members (𝐹𝑠𝑢𝑚 ).
b) Divide the fitness values of all the population members by 𝐹𝑠𝑢𝑚 , so as to calculate
normalized fitness values (𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚 ).
c) Calculate cumulative sums of 𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚 of all the population members to rescale the fitness
values between 0-1.
d) Generate two different uniform random numbers between 0 and 1 (𝑅1 , 𝑅2 ).
e) Loop through the individuals in the population, until the cumulative sum is greater than
or equal to 𝑅1 and 𝑅2 . Also, continue this loop until two individual parents are selected.

3.2 Crossover Mechanism
As mentioned before, parents are selected as 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡1 and 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡2 with roulette wheel
selection approach while performing the crossover mechanism. After that selection, a range in
𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡1 is selected randomly and this range’s sequence information will be controlled with the
sequence information of 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡2 . As a result, this crossover mechanism provides the transfer
of the sequence information between individuals. The crossover mechanism can also be
visualized as in Figure 3.
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Figure 3. Illustration of the applied crossover mechanism

3.3 Mutation Operators
In the proposed GA approach, three different mutation operators are applied. These are the
swap, inverse and insertion operators. In fact, the proposed GA approach selects the mutation
operators randomly. These mutation operators can also be displayed as in Figure 4.

Figure 4. Examples of the swap, inverse and insertion operators

4. COMPUTATIONAL RESULTS
In order to obtain optimal solutions, the MIP model is first solved by Lingo 18.0 optimization
software and the provided results for different objective functions are presented in Table 2.
These results are also compared with the study of Eiselt and Laporte (1991) [2] and it is
recognized that the same optimal solutions are achieved in this study.
Table 2. Computational results of the MIP model
Cost

Objective
value (Z1)

Objective
value (Z2)

Sequence

𝑧1
𝑧2

2642
200

200
2246

20-1-19-3-17-5-15-7-13-9-11-10-12-8-14-6-14-4-18-2
20-4-18-6-19-10-15-5-12-7-16-3-13-2-14-8-11-1-17-9

Compt.
Time
(sec.)
62.125
5.271

4.1 Computational Results of the Proposed GA Approach
The initialization parameters of the GA are the population size, the maximum number of
iterations, probabilities of crossover and mutation operators. The population size is set to 100,
the maximum number of iteration is set to 20000 and the probabilities of crossover and of
mutation operators are set to 95%. While realizing the proposed GA approach, the dartboard
design problem is first solved in order to maximize the value of the first objective, i.e., 𝑧1 . The
results provided by GA approach with these parameter values for maximum 𝑧1 are shown in
Table 3. Moreover, the best found 9-solutions for maximum 𝑧1 are also given in Table 4.
Table 3. Computational results of the proposed GA approach for maximum 𝑧1
Fitness
function
𝑧1
𝑧2

Mean

Best

Worst

St. Dev.

Compt. Time (sec.)

2531.1
190

2642
200

2472
162

36.452
12.059

365.170
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

𝒛𝟏
2642
2640
2612
2556
2542
2534
2526
2520
2518

Table 4. The best found 9-solutions by the proposed GA approach for maximum 𝑧1
Sequence
Compt. Time (sec.)
𝒛𝟐
200
1-20-2-18-4-16-6-14-8-12-10-11-9-13-7-15-5-17-3-19
304,061
200
18-4-16-6-14-8-12-10-11-9-13-7-15-5-17-3-19-2-20-1
307,257
200
16-6-14-8-12-10-11-9-13-7-15-5-17-3-19-4-20-2-18-1
394,610
198
3-20-4-19-1-15-7-14-9-13-5-17-6-12-11-10-8-16-2-18
382,281
190
14-6-18-1-17-4-15-5-16-2-20-3-19-7-13-11-9-10-8-12
499,801
168
16-6-14-8-17-5-15-4-10-11-13-9-12-7-18-2-19-3-20-1
401,882
196
6-11-8-16-5-17-3-19-2-20-1-15-12-10-9-14-4-18-7-13
308,521
198
2-17-4-16-7-14-9-13-8-11-12-6-18-1-19-5-15-10-3-20
439,089
178
14-7-15-1-20-2-19-3-17-4-18-10-11-12-6-9-13-8-16-5
272,456

While optimizing the second objective 𝑧2 by the proposed GA approach, population size is set
to 100 and the maximum number of iteration is set to 10000. The maximum number of iteration
is less than as in the first case since the proposed algorithm converges faster while optimizing
this second objective, i.e., 𝑧2 . In addition, probabilities of crossover and mutation operators are
set to 95% similar to the first case. The computational results provided by using the proposed
GA approach for maximum 𝑧2 are presented in Table 5. Similarly, the best found 9-solutions for
maximum 𝑧2 are depicted in Table 6. Lastly, convergence graphs of the proposed GA approach
for both maximum 𝑧1 and 𝑧2 are plotted as shown in Figure 5.
Table 5. Computational results of the proposed GA approach for maximum 𝑧2
Fitness
function
𝑧2
𝑧1

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

𝒛𝟐
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Mean

Best

Worst

St. Dev.

Compt. Time (sec.)

200
2320.8

200
2416

200
2206

0
58.955

275.404

Table 6. The best found 9-solutions by the proposed GA approach for maximum 𝑧2
Sequence
Compt. Time (sec.)
𝒛𝟏
2416 10-13-2-20-7-12-9-19-5-18-3-16-1-14-8-11-6-17-4-15
131,499
2400 7-13-10-12-2-16-1-18-5-15-8-11-3-20-9-14-4-19-6-17
400,181
2390 1-19-4-17-7-20-2-12-8-14-5-15-6-13-10-18-9-11-3-16
305,627
2372 2-18-8-15-6-13-3-12-10-14-7-19-4-11-5-16-9-20-1-17
279,316
2368 1-16-7-12-10-20-2-15-9-13-5-18-6-14-8-19-4-11-3-17
167,32
2354 6-17-8-12-7-11-5-13-1-20-9-16-4-18-2-19-10-15-3-14
281,872
2352 4-17-1-19-3-12-10-13-2-16-8-18-9-20-6-14-5-15-7-11
315,799
2352 9-19-2-13-6-16-8-15-10-20-1-14-4-17-3-18-7-12-5-11
158,521
2340 6-16-2-12-3-15-9-13-4-11-7-20-5-19-1-18-10-14-8-17
412,457

Figure 5. Convergence graphs of the proposed GA approach for maximum 𝑧1 and 𝑧2
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5. CONCLUSIONS AND FUTURE RESEARCHES
In this study, optimal dartboard design problem is discussed and it is first solved by using
mathematical programming approaches in order to achieve optimal solutions. Afterwards,
solution of this problem is also accomplished by Genetic Algorithm (GA) approach to test the
performance and effectiveness of the algorithm. Actually, the investigated problem is solved as
a TSP under different assumptions with two objective functions. The proposed GA approach is
realized in MATLAB R2020b program. Indeed, the MATLAB code is run for 20 times for each
objective function. Eleni and Aristidis (2009) [3] have solved this problem previously via Ant
System (AS) algorithm and unfortunately, they did not found the optimal solutions. According
to the computational results, different alternative optimal solutions can be found more easily
by making use of the proposed GA approach. On the other hand, a single optimal solution can
be accomplished by powerful MILP solver of LINGO 18.0 optimization software in reasonable
computing time. As a results, it can be concluded that better solutions can be obtained by using
the proposed GA approach when compared to the AS algorithm. In the future, several
metaheuristic algorithms can be tested on this problem and solution of its double layer version
can also be scheduled as a future work.
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Abstract
This research presents a novel constraint programming (CP) based transformation approach for
a fuzzy-stochastic resource investment project scheduling problem (FS-RIPSP) which is NP-hard in
nature. Actually, the proposed approach mainly depends on a bound & decomposition principle which
divides fuzzy problem into the crisp middle, lower and upper level problems. Thus, it reduces the actual
problem dimension and does not need to use any standard fuzzy arithmetic operation or fuzzy ranking
technique. Furthermore, stochastic nature of the renewable/non-renewable resource requirements is
also taken into account by using multi-scenario-based stochastic programming method. In addition to
the fuzzy project parameters such as renewable costs, activity durations and therefore, their
earliest/latest finishing times, the proposed approach is also able to produce fuzzy schedules under
different scenarios in which completion times of the activities are defined as fuzzy decision variables. In
order to test performance, validity and practicality of the proposed approach, a basic illustrative
example is presented for a fuzzy-stochastic classical resource-constrained project scheduling problem.
Keywords: Resource investment project scheduling problem; constrained programming; scenario-based
stochastic programming; multi-objective optimization; ERP projects.

1. INTRODUCTION
Most of the classical transformation approaches in fuzzy mathematical programming literature
utilize standard fuzzy arithmetic operations or Zadeh’s extension principle with fuzzy ranking
techniques. However, recent studies have proven that standard fuzzy arithmetic based
approaches may cause questionable results or unrealizable solutions for many real-life settings
(Sotoudeh-Anvari, 2020). Moreover, these approaches are mainly based on integer linear
programs (ILP) with fuzzy parameters/variables. On the other hand, these ILP-based
transformation approaches may be inadequate for solving large sized combinatorial fuzzy
optimization problems like RCPSP, RIPSP etc. Based on these motivations, this research
presents a novel constraint programming (CP) based transformation approach for solving a
fuzzy-stochastic resource investment project scheduling problem (FS-RIPSP) which has NP-hard
structure. Actually, the proposed approach mainly depends on the bound & decomposition
principle which divides fuzzy problem into the crisp middle, lower and upper level problems.
Thus, it reduces the problem dimension and does not need to use any standard fuzzy
arithmetic operation or fuzzy ranking technique. In this research, recent study of Subulan
(2020) is extended by considering triangular fuzzy numbers for the activity durations and
completion times/schedules of the activities instead of using interval numbers. Moreover, we
applied a scenario-based stochastic programming approach to deal with the random project
parameters instead of a chance-constrained stochastic programming approach which was used
by Subulan (2020). Although there are many studies are available in the literature on heuristic
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based solution approaches for deterministic project scheduling problems, none of them use
constraint programming (CP) approach to solve project scheduling problems under
uncertainty. To the best of our knowledge, there is no study on CP-based transformation
approaches for solving fuzzy mathematical programming models. There is still a lack of studies
in the literature on mixed fuzzy-stochastic project scheduling problems.

2. PROBLEM DESCRIPTION (FS-MRIPSP) AND MATHEMATICAL FORMULATION
This section presents a multi-objective FS-MRIPSP which is reformulated based on the discretetime binary integer programming model of the classical RCPSP by Pritsker et al. (1969). In fact,
this original preliminary model is extended in this research by incorporating mixed fuzzy and
stochastic types of uncertainties for a large scaled ERP implementation project scheduling
problem. Summary of characteristics/features of the FS-MRIPSPS can be outlined in Figure 1.

Fuzzy
project data

Stochastic renewable
resource requirements

Stochastic non-renewable
resource requirements

Availability levels of
renewable resources

Fuzzy activity
durations

Stochastic project
data/inputs
Fuzzy project
variables/outputs

Fuzzy project schedules:
starting/completion times
Renewable resource
usage costs

Stochastic project
variables/outputs

Availability levels of
non-renewable resources

Fuzzy earliest/
latest finish times

FS-MRIPSP

Multi-objective

Minimize
total costs

Multi-scenario
Multi-mode

Non-renewable
resource usage costs

Minimize project
makespan

Figure 1. Summary of characteristics/features of the examined FS-MRIPSP.

Mathematical notation and integer programming formulation of the novel FS-MRIPSP are
explained in this section. Unfortunately, a real-life ERP case study could not be covered in this
paper due to the big data. We have presented a small sized basic example of a MRCPSP
instead of a large scale ERP implementation project. Actually, we designed a trivial example for
a FS-MRCPS differently from the FS-MRIPSP, which is the main problem. In this basic example,
it is aimed to minimize project make-span only. The other objective of the FS-MRIPSP namely
cost of the renewable/non-renewable resources is ignored. In addition, renewable/nonrenewable resource requirements and their availabilities (resource capacities) are considered
as random data. Furthermore, the earliest /latest finishing times of the activities and their
durations are represented by triangular fuzzy numbers.
2. 1 Integer Programming & Constraint Programming Based Transformation Methods
The model components and mathematical formulation of the integer programming model of
the FS-MRIPSP are given in Table 1 and Eqs. (1) – (8):
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Table 1. Mathematical nomenclature for the integer programming formulation of the FS-MRIPSP.
Indices & sets
J
set of the project activities to be scheduled
R set of the renewable project resources (Human resources)
N set of the non-renewable project resources (Project funds or budget)
T
project time period
𝑷𝒋 set of immediate predecessors of the activity j
𝑸𝒋 set of available modes for the activity j
𝒕̃ fuzzy time period for resource allocation to a project activity
- tl time period for resource allocation to a project activity in lower level problem
- tm time period for resource allocation to a project activity in middle level problem
- tu time period for resource allocation to a project activity in upper level problem
𝑺 set of potential scenarios
Fuzzy project parameters
̃ 𝒋 fuzzy earliest finishing time of the activity j
𝑬𝑭𝑻
- EFTjl fuzzy earliest finishing time of the activity j in lower level problem
- EFTjm fuzzy earliest finishing time of the activity j in middle level problem
- EFTju fuzzy earliest finishing time of the activity j in upper level problem
̃𝒋 fuzzy latest finishing time of the activity j
𝑳𝑭𝑻
- LFTjl earliest finishing time of the activity j in lower level problem
- LFTjm earliest finishing time of the activity j in middle level problem
- LFTju earliest finishing time of the activity j in upper level problem
̃ 𝒋𝒒 fuzzy duration of the activity j under mode q
𝒅
djql duration of the activity j under mode q in lower level problem
- djqm duration of the activity j under mode q in middle level problem
- djqu duration of the activity j under mode q in upper level problem
̃
𝑪𝒓 fuzzy unit usage cost of renewable resource type r
Crl unit usage cost of renewable resource type r in lower level problem
Crm unit usage cost of renewable resource type r in middle level problem
Cru unit usage cost of renewable resource type r in upper level problem
Stochastic project parameters
𝒌𝒓𝒋𝒒𝒓𝒔 required amount of renewable resource type r on activity j under mode q in scenario s
𝒌𝒏𝒋𝒒𝒏𝒔 required amount ofnon-renewable resource type n on activity j under mode q in scenario s
𝝅𝒔
occurrence probability of scenario s
Decision variables
𝑲𝑹𝒓𝒔 availability level ofrenewable resource type r in each time period of scenario s
𝑲𝑵𝒏𝒔 availabilitylevel of non-renewable resource type n throughout the project duration in scenario s
1
𝒙𝒋𝒒𝒕̃𝒔 { if activity j is executed in mode q and completed in fuzzy time period ̃𝑡; otherwise
0
(𝐿𝐹𝑇𝐽𝑙 ,𝐿𝐹𝑇𝐽𝑚 ,𝐿𝐹𝑇𝐽𝑢 )

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 (𝑍1𝑙 , 𝑍1𝑚 , 𝑍1𝑢 ) =

𝑆

∑ 𝜋𝑠 . (𝑡𝑙 , 𝑡𝑚 , 𝑡𝑢 ). 𝑥𝐽1(𝑡𝑙 ,𝑡𝑚 ,𝑡𝑢 )𝑠

∑

(1)

(𝑡𝑙 ,𝑡𝑚 ,𝑡𝑢 )=(𝐸𝐹𝑇𝐽𝑙 ,𝐸𝐹𝑇𝐽𝑚 ,𝐸𝐹𝑇𝐽𝑢 ) 𝑠=1

𝑁

𝑆

𝑅

𝑆

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 (𝑍2𝑙 , 𝑍2𝑚 , 𝑍2𝑢 ) = ∑ ∑ 𝜋𝑠 . 𝐾𝑁𝑛𝑠 + ∑ ∑ 𝜋𝑠 . 𝐾𝑅𝑟𝑠 . (𝐶𝑟𝑙 , 𝐶𝑟𝑚 , 𝐶𝑟𝑢 )
𝑛=1 𝑠=1

(2)

𝑟=1 𝑠=1

Subject to;
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𝑄𝑗

(𝐿𝐹𝑇𝑗𝑙 ,𝐿𝐹𝑇𝑗𝑚 ,𝐿𝐹𝑇𝑗𝑢 )

∑

∑

𝑥𝑗𝑞(𝑡𝑙 ,𝑡𝑚 ,𝑡𝑢 )𝑠 = 1

∀𝑗 ∈ 𝐽, ∀𝑠 ∈ 𝑆

(3)

𝑞=1 (𝑡𝑙 ,𝑡𝑚 ,𝑡𝑢 )=(𝐸𝐹𝑇𝑗𝑙 ,𝐸𝐹𝑇𝑗𝑚 ,𝐸𝐹𝑇𝑗𝑢 )

𝑄𝑖

(𝐿𝐹𝑇𝑖𝑙 ,𝐿𝐹𝑇𝑖𝑚 ,𝐿𝐹𝑇𝑖𝑢 )

∑

∑

(𝑡𝑙 , 𝑡𝑚 , 𝑡𝑢 ). 𝑥𝑖𝑞(𝑡𝑙 ,𝑡𝑚 ,𝑡𝑢)𝑠

𝑞=1 (𝑡𝑙 ,𝑡𝑚 ,𝑡𝑢 )=(𝐸𝐹𝑇𝑖𝑙 ,𝐸𝐹𝑇𝑖𝑚 ,𝐸𝐹𝑇𝑖𝑢 )
𝑄𝑗

(𝐿𝐹𝑇𝑗𝑙 ,𝐿𝐹𝑇𝑗𝑚 ,𝐿𝐹𝑇𝑗𝑢 )

≤∑

{(𝑡𝑙 , 𝑡𝑚 , 𝑡𝑢 ) ⊝ (𝑑𝑗𝑞𝑙 , 𝑑𝑗𝑞𝑚 , 𝑑𝑗𝑞𝑢 )}. 𝑥𝑗𝑞(𝑡𝑙 ,𝑡𝑚 ,𝑡𝑢)𝑠

∑

𝑞=1 (𝑡𝑙 ,𝑡𝑚 ,𝑡𝑢 )=(𝐸𝐹𝑇𝑗𝑙 ,𝐸𝐹𝑇𝑗𝑚 ,𝐸𝐹𝑇𝑗𝑢 )

∀𝑗 ∈ 𝐽, ∀𝑖 ∈ 𝑃𝑗 , ∀𝑠 ∈ 𝑆 (4)

𝐽−1 𝑄𝑗

(𝑡𝑙 ,𝑡𝑚 ,𝑡𝑢 )⊕(𝑑𝑗𝑞𝑙 ,𝑑𝑗𝑞𝑚 ,𝑑𝑗𝑞𝑢 )−1

∑ ∑ 𝑘𝑟𝑗𝑞𝑟𝑠 .
𝑗=2 𝑞=1

∑

𝑥𝑗𝑞(𝜏𝑙 ,𝜏𝑚 ,𝜏𝑢 )𝑠 ≤ 𝐾𝑅𝑟𝑠

(𝜏𝑙 ,𝜏𝑚 ,𝜏𝑢 )=(𝑡𝑙 ,𝑡𝑚 ,𝑡𝑢 )

∀𝑟 ∈ 𝑅, ∀(𝑡𝑙 , 𝑡𝑚 , 𝑡𝑢 ) ∈ 𝑇, ∀𝑠 ∈ 𝑆(5)

𝐽−1 𝑄𝑗

(𝐿𝐹𝑇𝑗𝑙 ,𝐿𝐹𝑇𝑗𝑚 ,𝐿𝐹𝑇𝑗𝑢 )

∑ ∑ 𝑘𝑛𝑗𝑞𝑛𝑠 .
𝑗=2 𝑞=1

∑

𝑥𝑗𝑞(𝑡𝑙 ,𝑡𝑚 ,𝑡𝑢 )𝑠 ≤ 𝐾𝑁𝑛𝑠

∀𝑛 ∈ 𝑁, ∀∈ 𝑆 (6)

(𝑡𝑙 ,𝑡𝑚 ,𝑡𝑢 )=(𝐸𝐹𝑇𝑗𝑙 ,𝐸𝐹𝑇𝑗𝑚 ,𝐸𝐹𝑇𝑗𝑢 )

𝑥𝑗𝑞(𝑡𝑙 ,𝑡𝑚 ,𝑡𝑢 )𝑠 ∈ {0,1}
∀𝑗 ∈ 𝐽, 𝑞 ∈ 𝑄𝑗 , ∀𝑠 ∈ 𝑆, (𝑡𝑙 , 𝑡𝑚 , 𝑡𝑢 ) ∈ {(𝐸𝐹𝑇𝑗𝑙 , 𝐸𝐹𝑇𝑗𝑚 , 𝐸𝐹𝑇𝑗𝑢 ), (𝐿𝐹𝑇𝑗𝑙 , 𝐿𝐹𝑇𝑗𝑚 , 𝐿𝐹𝑇𝑗𝑢 )} (7)

𝐾𝑅𝑟𝑠 , 𝐾𝑁𝑛𝑠 ≥ 0 𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟

∀𝑟 ∈ 𝑅, ∀𝑛 ∈ 𝑁, ∀𝑠 ∈ 𝑆

(8)

Similarly, model components and mathematical formulations of the constraint programming
model of the FS-MRIPSP are presented in Table 2 and Eqs. (9) - (14).
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Table 2. Mathematical nomenclature for the constraint programming formulation of the FS-MRIPSP.
Indices & sets
J
set of the project activities to be scheduled
R
set of the renewable project resources (Human resources)
N
set of the non-renewable project resources (Project funds or budget)
𝑷𝒋
set of immediate predecessors of the activity j
𝑸𝒋
set of available modes for the activity j
𝑺
set of potential scenarios
Project parameters
𝒅𝒋𝒒 duration of the activity j under mode q
̃ 𝒓 fuzzy unit usage cost of renewable resource type r
𝑪
Crl
unit usage cost of renewable resource type r in lower level problem
C
unit usage cost of renewable resource type r in middle level problem
rm
- Cru
unit usage cost of renewable resource type r in upper level problem
𝒌𝒓𝒋𝒒𝒓𝒔 required amount of renewable resource type r on activity j under mode q in scenario s
𝒌𝒏𝒋𝒒𝒏𝒔 required amount of non-renewable resource type n on activity j under mode q in scenario s
𝝅𝒔
occurrence probability of scenario s
Decision variables
𝑲𝑹𝒓𝒔 availability level of renewable resource type r in each time period of scenario s
𝑲𝑵𝒏𝒔 availabilitylevel of non-renewable resource type n throughout the project duration in scenario s
𝑿𝒋𝒔
interval variable of activity j in scenario s
- 𝑋𝑗𝑠𝑙
interval variable of activity j in scenario s in lower level problem
- 𝑋𝑗𝑠𝑚 interval variable of activity j in scenario s in middle level problem
- 𝑋𝑗𝑠𝑢
interval variable of activity j in scenario s in upper level problem
𝒀𝒋𝒒𝒔
an optional interval variable for activity j when it is processed under mode q in scenario s
- 𝑌𝑗𝑞𝑠𝑙
an optional interval variable for activity j when it is processed under mode q in
scenario s in lower level problem
- 𝑌𝑗𝑞𝑠𝑚
an optional interval variable for activity j when it is processed under mode q in
scenario s in middle level problem
- 𝑌𝑗𝑞𝑠𝑢
an optional interval variable for activity j when it is processed under mode q in
scenario s in upper level problem
𝑆

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 (𝑍1𝑙 , 𝑍1𝑚 , 𝑍1𝑢 ) = ∑ 𝑒𝑛𝑑𝑂𝑓(𝑋𝑗𝑠𝑙 , 𝑋𝑗𝑠𝑚 , 𝑋𝑗𝑠𝑢 )

(9)

𝑠=1

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 (𝑍1𝑙 , 𝑍1𝑚 , 𝑍1𝑢 )
𝑁

𝑆

𝑅

𝑆

= ∑ ∑ 𝜋𝑠 . 𝐾𝑁𝑛𝑠 + ∑ ∑ 𝜋𝑠 . 𝐾𝑅𝑟𝑠 . (𝐶𝑟𝑙 , 𝐶𝑟𝑚 , 𝐶𝑟𝑢 )
𝑛=1 𝑠=1

(10)

𝑟=1 𝑠=1

Subject to;

𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒((𝑋𝑗𝑠𝑙 , 𝑋𝑗𝑠𝑚 , 𝑋𝑗𝑠𝑢 ), {(𝑌𝑗𝑞𝑠𝑙 , 𝑌𝑗𝑞𝑠𝑚, 𝑌𝑗𝑞𝑠𝑢 )| 𝑞 ∈ 𝑄𝑗 })
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𝑒𝑛𝑑𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 ((𝑋𝑖𝑠𝑙 , 𝑋𝑖𝑠𝑚 , 𝑋𝑖𝑠𝑢 ), (𝑋𝑗𝑠𝑙 , 𝑋𝑗𝑠𝑚 , 𝑋𝑗𝑠𝑢 ))

∀𝑖 ∈ 𝑃𝑗 , ∀𝑗 ∈ 𝐽, ∀𝑠 ∈ 𝑆 (12)

𝐽−1 𝑄𝑗

∑ ∑ 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒((𝑌𝑗𝑞𝑠𝑙 , 𝑌𝑗𝑞𝑠𝑚, 𝑌𝑗𝑞𝑠𝑢 ), 𝑘𝑟𝑗𝑞𝑟𝑠 ) ≤ 𝐾𝑅𝑟𝑠

∀𝑟 ∈ 𝑅, ∀𝑠 ∈ 𝑆 (13)

𝑗=2 𝑞=1

𝐽−1 𝑄𝑗

∑ ∑ 𝑘𝑛𝑗𝑞𝑛𝑠 . 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑒𝑂𝑓((𝑌𝑗𝑞𝑠𝑙 , 𝑌𝑗𝑞𝑠𝑚, 𝑌𝑗𝑞𝑠𝑢 )) ≤ 𝐾𝑁𝑛𝑠

∀𝑛 ∈ 𝑁, ∀𝑠 ∈ 𝑆

(14)

𝑗=2 𝑞=1

The first goal of the FS-MRIPSP given in Eqs. (1) and (9) aims to reduce expected value of the
uncertain project make-span which can be calculated by fuzzy completion time of the dummy
ending activity. In the second goal, expected value of total cost resulted from the usage of
both renewable and non-renewable resources is minimized as in Eqs. (2) and (10). Constraint
sets in Eqs. (3)and (11) ensure that each activity can be executed under a single mode in each
scenario and can be completed at a fuzzy time which is ranged between its fuzzy earliest and
latest finishing times. In other words, only one execution mode and fuzzy time can be assigned
to each project activity in each scenario. According to the constraint sets in Eqs. (4) and (12),
the precedence relations among the project activities should be satisfied in each scenario. The
constraint sets in Eqs. (5) and (13) are related to the capacity limitations of the renewable
project resources as in the classical RCPSPs. Similarly, capacity restrictions on the nonrenewable project resources are formulated in Eqs. (6) and (14). In Eq. (7), fuzzy completion
times of the project activities are defined as binary integer variables. The non-preemption of
the project activities can also be guaranteed by means of Eqs. (3) and (7). Finally, availability
levels of the renewable/non-renewable project resources are defined as general integer
variables in Eq. (8). These integer decision variables also remain the same in the above
constraint program. The proposed IP and CP-based transformation approaches which mainly
utilize bound & decomposition principle are briefly summarized in Figure 2.
Add bound constraints obtained
from the solution of middle level
problem and then solve the IP & CP
models of lower level problem

Decompose the FS-MRIPSP
problem into the middle, lower and
upper level problems and then
formulate their IP & CP models

Solve IP & CP models of
middle level problem for
each objective separately

Obtain fuzzy
payoff matrix
Add bound constraints obtained
from the solution of middle level
problem and then solve the IP & CP
models of upper level problem

Single-objective
optimization phase

Add bound constraints obtained
from the solution of WAFGP for the
middle level problem and then solve
the IP & CP models of WAFGP for
the lower level problem

Obtain the fuzzy
compromise solutions
from the IP & CP models
and compare them

Multi-objective
optimization phase

Formulate IP & CP models of
weighted additive fuzzy goal
program (WAFGP) for middle,
lower and upper level problems

Solve IP & CP models of
WAFGP for the middle
level problem

Add bound constraints obtained
from the solution of WAFGP for the
middle level problem and then solve
the IP & CP models of WAFGP for
the upper level problem

Figure 2. The proposed IP & CP-based transformation method for multi-objective FS-MRIPSP.
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3. AN ILLUSTRATIVE EXAMPLE OF THE FS-MRCPSP
In order to show validity and applicability of the proposed approach, a trivial example of a
classical multi-mode resource-constrained project scheduling problem (MRCPSP) with a single
make-span criterion is presented in this section. The project is composed of five non-dummy
activities which are bill-of-material (BOM), production routes (ROU), inventory management
(INV), Production planning& control (PRD) and material requirement planning (MRP)modules
with two execution modes. They require uncertain amounts of monotype renewable and nonrenewable resources whose capacities or availability levels are also uncertain. In Figure 3,
activity-on-node (AON) project network diagram is shown with fuzzy activity durations under
different modes above/below each node. The fuzzy earliest and latest finishing times (EFTs &
LFTs) of the project activities are also calculated and presented in the same figure. The start
time of the project is certain and set tot 0 = (0, 0, 0). The length of project planning horizon is
computed as 24 discrete-time periods by summing maximum activity durations chosen from
among all the execution modes. As mentioned before, resource requirements of the project
activities and the resources’ capacities are considered as stochastic project parameters since
they may have randomness in nature. In Table 3, stochastic capacities of the resources and the
resource requirements of the activities with discrete probabilities are given under each mode.
Actually, these parameters are defined as discrete random variables with known probabilities.
Mode-1 (3, 4, 5)
Mode-2 (5, 6, 7)

1

Mode-1 (1, 2, 3)
4

Mode-1 (1, 2, 3)

(0, 0, 0)

2

D

S

5
Mode-1 (1, 2, 3)
Mode-2 (3, 4, 5)

3
Mode-1 (2, 3, 4)
Mode-2 (4, 5, 6)

Figure 3. AON project network & fuzzy data: Activity durations and the earliest/latest times.

Table 3. Stochastic project data with discrete probabilities.
Project Activities

S
1
2
3
4
5
D
Resource’s
capacity

Renewable Resource
Low
(Scenario
probability 50%)
Mode-1
Mode2
0
*
2
1
1
*
3
1
1
*
2
1
0
*
4

High
(Scenario
probability 50%)
ModeMode1
2
0
*
3
3
2
*
4
2
2
*
3
2
0
*
6

Non-renewable Resource
Low
(Scenario High
(Scenario
probability 50%)
probability 50%)
ModeMode-2 Mode-1 Mode1
2
0
*
0
*
2
0. 5
3
1
0
*
1
*
3
1
4
2
0
*
1
*
2
0. 5
3
1
0
*
0
*
8
10

* Not available
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In detail, it is assumed that the resources may have low or high capacity levels with a discrete
probability during the project realization phase. Similarly, project activities may require lower
or higher amounts of resources according to the dynamically changing conditions. Based on
this random data, sixteen different scenarios with equal joint probabilities are generated for
these random project parameters as depicted in Figure 4.
Stage-4

Scenario #
1

Stage-3
Nonrenewable
resource
capacity

Stage-2
Renewable
resource
requirements

Nonrenewable
resource
requirements

Nonrenewable
resource
requirements

2

Nonrenewable
resource
capacity

Stage-1
Renewable
resource
capacity

Nonrenewable
resource
requirements

0.0625

3

0.0625
0.0625

4

0.0625

5

Nonrenewable
resource
requirements

Joint Probabilities

0.0625

6

0.0625

7

0.0625

8

0.0625
0.0625

9

Nonrenewable
resource
capacity

Renewable
resource
requirements

Nonrenewable
resource
capacity

Nonrenewable
resource
requirements

10

11

Nonrenewable
resource
requirements

Nonrenewable
resource
requirements

0.0625
0.0625

12

0.0625

13

0.0625

14

0.0625

15

0.0625

16

0.0625

Nonrenewable
resource
requirements

Figure 4. Scenario tree generation for stochastic capacities and requirements of the resources.
Table 4. Optimization details of the IP & CP based transformation approaches for the crisp
equivalent lower, middle and upper level problems.
Optimization results
IP-based transformation
CP-based transformation
Lower
Middle
Upper
Lower
Middle
Upper
Level
Level
Level
Level
Level
Level
Model class
PILP
CP
Total integer variables
3106
4098
5090
272
272
272
Total constraints
722
577
770
2169
276
2169
Total non-zero elements
21186
28113
41474
*
*
*
Total solver iterations
21
27
*
*
*
Solutions found
4
3
1
1
7
1
Optimality gap (%)
CPU time (sec. )
0. 03
0. 20
0. 19
0. 07
6. 62
0. 95
Fuzzy expected make-span
(objective value)
(5. 8125, 8. 4375, 11. 0625)
(5. 875, 8. 4375, 11)

* Not available
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When the IP & CP models of the crisp equivalent problems, i. e. , lower, middle and upper
levels, are run under these fuzzy & stochastic data through ILOG CPLEX optimization studio
version 12. 10 on an Intel Core i7 2. 4 GHz IBM PC, optimization results are obtained as given in
Table 4. It should be kept in mind that the differences in left and right sides of the fuzzy
expected objective values may result from the alternative optimal solutions of the middle-level
problems.

4. CONCLUSIONS & FUTURE WORKS
In this study, a novel CP-based transformation method which is mainly utilize bound &
decomposition principle is developed for a multi-objective MRIPSP under mixed fuzzy and
stochastic types of uncertainties. The computational results which are provided by CP-based
transformation approach are also compared to the results of similar IP-based approach. For
larger scaled FS-MRIPSPs, it is proven that CP-based transformation approach outperforms
than the classical IP-based fuzzy to crisp transformation methods. According to the
computational results of a large scaled real-life application in ERP project case, while IP-based
transformation approach cannot found any feasible solution under 12 hours runtime limit,
good quality compromise solutions can be found via the proposed CP-based transformation
approach within a reasonable computing time. In the future, the examined problem can be
extended by considering multiple projects and an additional constraint set can also be
formulated in order to balance the works loads of different human resources. Moreover, a
direct solution approach based on heuristic/metaheuristic algorithms can also be developed,
instead of the proposed transformation approaches.
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Abstract
In this study, the term “big data” and big data analytics techniques were analysed. Initially, big data
is defined and its usage in the literature is examined. Big data is a term that describes large volumes of
high-speed, complex, and variable data that require advanced techniques to capture, store, distribute,
manage, and analyse information. Due to the accelerating big data generation, big data analytics
techniques are needed. This study explains some big data analytics techniques and especially focuses on
sentiment analysis due to the rapid increase of opinionated textual data generation. Sentiment analysis
is one of the text analytics methods and analyse opinionated text that contains opinions for specific
entities. After explaining big data analytics, former applications of sentiment analysis were reviewed in
this study. Thus, the gap in the relevant literature is determined and motivation for further work is stated.

Keywords: Big data, big data analytics, data mining, opinion mining, sentiment analysis

1. INTRODUCTION
In recent years, the rapid increase of digital technologies enabled people to share their opinions
online. Thus, a space has occurred for customers to share their reviews on the products they
purchased. A huge amount of subjective reviews is being generated every day. This usergenerated content not only provides a significant information source to help customers make
purchasing decision, but also contributes to retailers improving their marketing strategies.
Weber Shandwick [26] surveyed 2004 American shoppers to understand how they use online
product reviews when making purchase decisions. The result of this study shows that
approximately 65% of consumers are sufficiently influenced by online reviews to purchase a
consumer electronics product that they do not consider. The study of Cisco Business Solutions
Group [3] shows that nearly eight in 10 consumers are digital shoppers who regularly research
and purchase using the Internet. In this study respondents were asked to indicate the three most
important sources of information they use for making purchasing decisions. When the 2010 and
2012 results are analysed, it is seen that there is a great increase in reliance in online reviews on
retailer websites (44% - 52%) and online reviews from expert sources (29% - 42%), while reliance
in friends and family recommendations (60% - 49%) has decreased.

2. BIG DATA
Big data is used to capture, store, manage, analyse and process complex and large amounts of
data. It can be seen in Figure 1 that how the term “big data” became popular gradually in time.
With the increase in its usage, big data definitions developed rapidly. De Mauro et. al [8]
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identified four key themes that big data refers to: Information, Technologies, Methods, and
Impact. Considering these keys, they propose the following definition:
“Big Data represents the Information assets characterized by such a High Volume, Velocity and
Variety to require specific Technology and Analytical Methods for its transformation into Value.”
[8]
Another acknowledged big data definition was made by Gartner Inc. [12]. Gartner Inc. [12]
defines big data as “high-volume, high-velocity and/or high-variety information assets that
demand cost-effective, innovative forms of information processing that enable enhanced insight,
decision making, and process automation”.

Figure 1. Frequency distribution of document containing the term "big data" [11]

There are three difficulty dimensions in data management: volume, variety and velocity [16]. In
addition, other dimensions of big data are mentioned in the literature. The dimensions of big
data can be explained as follows:
•

•

•

Volume: Volume represents the magnitude of data. Big data sizes could be reported
in terabytes or petabytes. Beaver et. al [11] reported that users upload one billion
new photos which are about 60 terabytes every week. Definitions of big data
volumes can vary depending on factors such as time and data type. In addition, two
sets of data of the same size may require different data management technologies
depending on the type.
Variety: Variety corresponds to different types of data structures. Today, thanks to
technological developments, various types of structured, semi-structured, and
unstructured data can be used. Structured data come in a standard format of
numbers and words such as tabular data. Structured data accounts for only %5 of all
available data [4]. The rest are semi-structured and unstructured data including
photos, texts, videos, audios etc.
Velocity: Velocity refers to the data generation rate. The proliferation of digital
devices, such as smartphones, has led to an unprecedented data generation rate.
Every day 5 billion users browse, tweet, upload and send both multimedia and
standard data [29]. This fast data flow requires new efficient data analysis and
management tools.
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•

•

•

Value: Value means the attribute of big data and is one of the most critical elements
of big data. It is good to have access to big data, but it is useless unless we can convert
it into value. Value implies the use and retrieval of valuable information from large
volumes and diversity of data [29].
Veracity: Veracity is used to define unreliability and messiness in some data sources
[19]. It is difficult to control quality and accuracy in many big data formats. For
example, customer emotions on social media are uncertain because they require
human reasoning. However, they still contain valuable information. The need to deal
with this imprecise data, requires the development of methods and tools for the
management and mining of uncertain data.
Variability: SAS introduced variability as one of the additional dimensions of big data.
Variability refers to the variation in data flow rates. In addition to increasing
velocities and varieties of data, data flows are unpredictable and change frequently
[25].

It is also important that these dimensions are not independent from each other. As one
dimension changes, the possibility increases that another dimension will also change as a result.
The amount of data collected is greater than traditional computer management systems can
handle instantaneously. Extracting meaningful structures from big data requires processing
large amounts of various data very quickly. Big data analytics is the application of advanced
analytic techniques to very large data sets. Valuable insights into large data can be obtained
using big data analytics methods.

2.1. Big data analytics
The big data has no value unless it can be used to gain insights for derive in a decision. Its
potential value emerges only when it is used to strengthen the decision making process. To
ensure such evidence-based decision making, efficient processes are needed to transform high
volumes of fast-moving and diverse data into meaningful insights. The purpose of data analysis
is to obtain as much information as possible about the subject in question. Due to the large
variety of statistical data, the methods of analysis and the way of application differ significantly.
This study focuses on sentiment analysis which is one of text analytics techniques. In the
following section, text analytics methods are explained.

2.1.1. Text Analytics
Text analytics or text mining refers to techniques that extract useful information from text data.
It is an interdisciplinary field that includes information retrieval, machine learning, statistics,
computational linguistics and especially data mining. Most text analytics systems are based on
text representation and natural language processing (NLP). NLP techniques allow computers to
analyse, understand, and even compose text by improving existing knowledge of text terms [13]
Some of text analytics techniques are briefly reviewed in the following sections.
2.1.1.1. Information extraction (IE)
This technique extracts structured data from unstructured text. It does it by looking for
predefined sequences in text, a process called pattern matching [9]. IE systems are used to
extract certain attributes and entities from the document and establish their relationship. Given
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the spread of internet and web documents recently, IE is especially useful for a variety of
applications. Recent applications include medical patient records, weather reports, and
apartment rental ads.
2.1.1.2. Information retrieval (IR)
Information retrieval can be defined as a system for representing, indexing, searching and
recollecting text-based documents [27]. There are many information retrieval systems such as
online library catalogue systems, online document management systems, and recently
developed Web search engines [28]. IR systems are widely used to receive information such as
speech, picture, video, news, blog, music.
2.1.1.3. Text summarization
Summarization is the process of reducing a text document to create a concise presentation that
preserves the most important points of the original document [7]. The resulting summary
provides important information in the original text. There are three steps to accomplish text
summarization: First, to understand the subject of a text called topic definition, secondly the
interpretation of the text and finally the creation of the text [27].
Text summarization techniques can be divided into extractive summarization and abstractive
summarization. Extractive summarization selects important sentences and paragraphs from the
original document and combines them in a shorter form; abstractive summarization, on the
other hand, understands the original text and retells it in less words based on linguistic methods
[13].
2.1.1.4. Text Categorization
Text categorization is the process of automatically assigning predefined categories to free text
documents [32]. Classification systems automate the assignment of documents to a hierarchical
organization of topics but require training and prior knowledge of subjects in an organization.
The main challenge of text categorization is the high dimension of the feature area. Text
categorization can be applied in a wide range of fields, such as word detection and tracking, web
pages classification, and any application that requires document organization.
2.1.1.5. Text Clustering
Text clustering is the process of creating groups of similar objects from a particular set of entries
and differs from categorization in terms of clustering of documents as they exist rather than
using predefined topics [13]. It is used in a wide range of scientific fields, applications, and data
analysis fields, including clustering, document retrieval, data mining, pattern classification, and
image segmentation.
2.1.1.6. Question Answering
A question answering system is designed to determine how to find the best answer to a given
question and is based on complex NLP techniques. Apple's Siri and IBM's Watson are examples
of commercial QA systems [9]. These systems can be applied in many areas such as health,
finance, websites, marketing, and education.
2.1.1.7. Sentiment Analysis
Sentiment analysis has become a popular subject of research, with the rise of machine learning
methods in natural language processing and information retrieval, and the realization of
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commercial applications that the area offers. Sentiment analysis or opinion mining techniques
analyse opinionated text that contains people’s opinions for specific entities and enables
computers to recognize and express emotions [24].
Sentiment Analysis task is considered a sentiment classification problem. The first step to the
sentiment classification problem is to extract and select text features. Sentiment classification
techniques can be roughly divided into machine learning approach, lexicon-based approach, and
other hybrid approaches [20].
Sentiment analysis techniques are also divided into three subgroups: document-level, sentencelevel and aspect-based. Document-level techniques determine whether the entire document
will express a negative or positive emotion and it is assumed that the document contains an
opinion about a single object expressed by the author. Sentence level techniques try to
determine the polarity of a single sentiment about a known entity expressed in a single
sentence. Aspect-based techniques recognize all sentiments in a document and define the
aspects of the entity that each emotion refers to [10].
For example, customer product reviews often contain opinions about different aspects (or
features) of a product. Using aspect-based techniques, the seller can obtain valuable
information about the different characteristics of the product, which will be overlooked if the
sentiment is classified only in terms of polarity.

3. LITERATURE REVİEW
Text is one of the most common forms of stored information, and emails, corporate documents,
web pages, news, blogs, and social network feeds are some examples of textual data. This study
focuses on sentiment analysis due to the rapid increase of opinionated textual data generation.
Sentiment classification can be implemented in various formats either according to the number
of sentiment types such as binary classification (positive, negative) and ternary classification
(positive, negative, neutral) or to the context of the review, such as recommended-not
recommended, thumbs up-thumbs down, favourable unfavourable, likely to win-unlikely to win.
Turney [30] presented an automated review rating algorithm that aims to classify customer
reviews as “thumbs up” and “thumbs down” by determining average sentiment orientations of
all phrases containing adjectives or adverbs in the reviews. Nasukawa and Yi [22] illustrated a
sentiment analysis approach for extracting sentiments associated with polarity of positive
(favourable) or negative (unfavourable) for specific subjects from a document, instead of
classifying the whole document as positive or negative. Kim and Hovy [15] developed an election
prediction system by categorizing the opinions obtained from the election forums as "likely to
win" and "unlikely to win" according to the tendency of opinions.
Sentiment analysis has a wide range of applications. Some of these are finance, which the
sentiment of articles on the market price are analysed, box office forecasts using comments
posted on micro blogs to estimate movie sales, political election forecasting. Another research
field is product ranking based on sentiment analysis. Sentiment classification can be performed
through either lexicon based approaches or machine learning based approaches. The most wellknown machine learning classification algorithms are Support Vector Machines (SVM), Naïve
Bayes, and Maximum Entropy.
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Zhang et al. [33] proposed a feature-based product ranking technique that mines thousands of
customer reviews. Using dynamic programming, they identified both subjective and
comparative sentences in reviews. In other study, Zhang et al. [34] developed a model to analyse
customer reviews regarding camera and television products and ranked the products
considering by analyzing the sentiments of reviews and considering how a review’s helpfulness
votes and its posting date impact the product’s ranking. They also utilized SVM algorithm to
build a filtering mechanism to preprocess review sentences. Bai [1], proposed a heuristic searchenhanced Markov blanket model, an approach based on machine learning, and made
computational studies on online movie reviews and online news. Cruz et. al [5], defined a set of
domain-specific resources to extract the opinion words. They utilized dictionary based approach
for sentiment classification. The lexicon was expanded using random walk algorithm. Kang and
Park [14] evaluated customer satisfaction in mobile service using a combination of SA and VIKOR
approaches. A dictionary-based approach was used to calculate the sentiment score. VIKOR
multi-criteria decision making method was used in the ranking of different mobile services.
Najmi et al. [21] presented a study using lexicon-based sentiment analysis into online reviews
regarding product categories of HD television and camera. They created ranking lists considering
not only the sentiment score of reviews but also brand score of each product and the usefulness
of each review. Qi et al. [23] proposed a method for filtering useful online reviews for the
product design process and implemented sentiment analysis based conjoint analysis to measure
the impact of product features on customer satisfaction. They applied the method on reviews
of cell phones. Liu, Bi, and Fan [18] introduced a multi-class sentiment classification based on an
improved one-versus-one (OVO) strategy and SVM algorithm. They implemented several
experimental studies to prove the effectiveness of the developed method and revealed that
their method is better than other existing methods for multi-class sentiment classification. Liu,
Bi, and Fan [19] performed experiments for comparing the performances of popular feature
selection algorithms (document frequency, CHI statistics, information gain and gain ratio)
popular machine learning algorithms (support vector machine, decision trees, naïve Bayes,
radial basis function neutral network and K-nearest neighbour) in multi-class sentiment
classifications of Chinese reviews. On the other hand, the lexicon based approaches focus on
sentiment words and phrases in the sentences for identifying the sentiment orientation of the
sentences.
Determination of the rational weights for product features (criteria) is crucial for ranking
procedure. Approaches for objective weighting of criteria are applied in several studies in the
literature about product ranking based on analysing online customer reviews. Çalı and Balaman
[6] have proposed a decision support system that integrates multi criteria decision making
(MCDM) and aspect level sentiment analysis techniques for product ranking problems. This
study is important because of implementing sentiment analysis on text data in Turkish.
There are very few sentiment analysis implementations on Turkish texts. Due to the scarcity of
studies on this subject, this project deals with the issue of sentiment analysis. The goal of the
project is to fill this gap in the literature by applying sentiment analysis on Turkish texts.

4. CONCLUSION
In this study, the term “big data” and big data analytics techniques were analysed. Due to the
accelerating big data generation, traditional techniques are inadequate and new big data
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analytics techniques are needed. With the rapid increase of digital technologies, people
generate huge amounts of big data every day. Technological developments created space for
people to tell their opinions online. This user-generated content provides a significant
information source to help customers make purchasing decision and contributes to retailers
improving their marketing strategies. Thus, text analytics techniques became an important
research area. It is evident that more work is needed on new techniques in this area. In addition,
when the literature is examined, it is seen that there are few studies on Turkish texts. Therefore,
this study especially focuses on sentiment analysis which is one of text analytics techniques. In
future studies, a sentiment analysis implementation on opinionated Turkish texts is planned.
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Özet
Günümüzde gelişen bilgi ve teknoloji ile artan rekabet koşullarında işletmelerin var olmasının temel
koşulu, süreçlerini sürekli iyileştirmek için farklı stratejiler ve yenilikler uygulamaya çalışmaktır. Bu
doğrultuda müşteriyi odak noktasına koyan, maliyetleri ve israfı azaltmayı, kaliteli mal üretimini ve
verimliliği arttırmayı ve sürdürmeyi amaçlayan bir yönetim felsefesi olan Yalın Altı Sigma konseptiyle
karşılaşıyoruz. Çalışmada Yalın Altı Sigma teknikleri ile süreç iyileştirme sağlamanın yanı sıra müşterinin
ödemek istemediği katma değersiz faaliyetlerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Bu çalışmada,
öncelikle Yalın Altı Sigma yaklaşımı genel hatlarıyla anlatılmış, Türkiye'de otomotiv sektöründe faaliyet
gösteren bir üretim firmasında Yalın Altı Sigma uygulamalarına verilmiştir. Uygulama sonucunda Yalın Altı
Sigma metodolojisi ile mevcut problemde hedeflenen iyileştirme sağlanırken, müşteri beklentileri
doğrultusunda hatalar azaltılmış ve yalın uygulamalar ile israfın önüne geçilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yalın Altı Sigma, Yalın Üretim, Altı Sigma, Otomotiv Yan Sanayi

Abstract
Nowadays, the basic condition for the existence of businesses in the conditions of increasing competition
with the developing information and technology is to try to apply different strategies and innovations to
continuously improve their processes. In this direction, we come across the Lean Six Sigma concept, which
is a management philosophy that puts the customer in the focus, aims to reduce costs and waste, increase
and maintain the production of quality goods and efficiency. In the study, besides providing process
improvement with Lean Six Sigma techniques, it is aimed to eliminate the non-value-added activities that
the customer does not want to pay for. In this study, primarily with Lean Six Sigma approach has been
described in general terms, Turkey in a production company operating in the automotive sector has been
given to the application of Lean Six Sigma. As a result of the implementation, while the targeted
improvement was achieved in the current problem with the Lean Six Sigma methodology, errors were
reduced in line with customer expectations and waste was prevented with lean applications.
Keywords: Lean Six Sigma, Lean Production, Six Sigma, Automotive industry

1. GİRİŞ
Günümüzde farklı sektörlerden birçok organizasyonda, küreselleşme, insan hakları, uluslararası
rekabet, teknoloji, bilgi gibi kavramlar önem kazanmıştır. Bu küresel rekabet ortamında
işletmeler, müşteri memnuniyet düzeylerini ve karlılıklarını arttırmak için çeşitli yöntemler
uygulanmaktadır. Altı Sigma felsefesine Yalın Düşünce’yi ve dolayısıyla yalın araçları katarak Altı
Sigma’nın hız, süreç akışı ve israflar gibi kavramlar konusundaki eksikliklerini tamamlama yoluna
giden Yalın Altı Sigma yaklaşımı, bu çalışmanın ana konusunu oluşturmuştur. Çalışmanın ilk
bölümünde, Altı Sigma organizasyonu ile Yalın Üretim sisteminden ortaya çıkış hikayesi ile Yalın

Endüstri Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Industrial Engineering Full Paper Proceedings

D.34

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

Altı Sigma kavramının açıklanmasına, Yalın Altı Sigma yönteminde kullanılan araçların nelerden
oluştuğuna konusunda bilgilere ve literatürdeki Yalın Altın Sigma yaklaşımının araştırmalarına
yer verilmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde, Yalın Altı Sigma yöntemini firmanın tüm
birimlerinde uygulamayı amaç edinmiş bir üretim firmasında yapılan uygulama sunulmuştur.
Firma hakkında genel bilgiler verilip, firmada üretilen ürünlerin neler olduğu ifade edilerek
uygulama çalışmasına başlanmıştır. Altı Sigma’nın iyileştirme modeli (TÖAİK-DMAIC)
doğrultusunda, Tanımlama (Define), Ölçüm (Measure), Analiz (Analyse), İyileştirme (Improve) ve
Kontrol (Control) adımları takip edilerek Yalın Altı Sigma tekniklerinin kullanılmasını içeren
uygulamanın aşamaları anlatılmıştır. Bu çalışmanın uygulama kısmında, kullanılan Yalın Altı
Sigma tekniklerin detaylarını vermek yerine, yöntemi içerisinde nasıl kullanıldığı ve sonuçlarının
iyileştirmelere nasıl rehberlik ettiği açıklanmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlarla Yalın Altı
Sigma sisteminin firmanın üretim sürecinde israfı azaltıp verimliliği artırma konusundaki
etkinliğinin görülmesi sağlanmıştır.

2. YALIN ALTI SİGMA
Yalın Üretim sistemi ve Altı Sigma metodolojisi incelendiğinde genellikle birbirleriyle uyumlu
oldukları görülmektedir. Birçok işletme bu metodolojilerden birini seçerek faaliyetlerinde
kullanmıştır. Ancak ikisinden birini seçmenin bazı sınırlamaları bulunmaktadır; Altı Sigma
felsefesi ile hatalar azaltılırken süreç akışlarının nasıl etkin kılındığına ilişkin sorular cevapsız
kalmakta; Yalın Üretim sistemi uygulandığında ise istatistiksel araçların kullanılmaması gerçek
anlamda bir süreç yeterliliği sağlanmasının önüne geçmektedir. Aslında bu iki metodoloji
birbirlerinin tamamlayıcısı durumundadır. Yalın Altı Sigma iki ayrı kavram olan “Yalın” ve “Altı
Sigma” nın bir araya gelmesi sonucunda oluşmuş bir yönetim felsefesidir. Yalın Altı Sigma, hem
kalite iyileştirme, hem de ekonomik kazanç elde etmede standardizasyonu sağlarken, aynı anda
israf ve maliyeti azaltmada da sistematik bir etkiye sahiptir (Polk, 2011).

Şekil 1. Neden Yalın Altı Sigma? (S.P.A.C., 2018)

Yalın Üretim’in güçlü yönleri, hız için güçlü araç setleri, maliyet odaklı çalışma, ara stoklar, mamül
stoklarını azaltmak, katma değersiz işlerin ve gecikmelerin azaltılması, hızlı iyileştirme faaliyetleri
ile hızlı kazançlar ve Kaizen ile beyin fırtınasına destek olarak ifade edilir. Altı Sigma’nın güçlü
yönleri ise, üst yönetimin sahiplenmesi, %100 zamanlı karakuşak, şampiyon, yeşilkuşak insan
kaynakları, şirketin stratejik hedeflerine yönelik hizmet etmesi, müşteri odaklı önceliklendirme,
değişkenliğin azaltılmasına odaklanma ve kalıcı iş sorunları azaltılması şeklinde Şekil 1’ deki gibi
belirtilebilir. Her iki metodun kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. En doğru
yol ise her ikisinin eş zamanlı olarak birlikte kullanılmasını sağlamaktadır. (S.P.A.C., 2018) Yalın
Altı Sigma, yalın yöntemler ile Altı Sigma yaklaşımının birleşimidir. Yalın Altı Sigma işlemsel
iyileştirme ve uygulamalardan elde edilen bilgi, yöntemler ve araçlar üzerine kurulmuştur
(Öztürk, 2009). 1990’lı yıllarda Toyota Üretim Sisteminden esinlenerek James P. Womack
tarafından yazılan “Dünyayı Değiştiren Makine” adlı kitapla gündeme gelen yalın üretim ve yalın
düşünce kavramları; Motorola ve General Elektrik ile tanının 6 Sigma kavramı ile 2000’li yıllarda
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bir araya gelerek son zamanların en çok konuşulan “Yalın 6 Sigma” yaklaşımını ortaya çıkarmıştır
(Ayvaz, 2016). Literatür incelendiğinde süreçleri iyileştirmek için geliştirilmiş yöntemlere yer
verilmiştir. Yalın Altı Sigma, tüm bu yöntemleri içeren kalite iyileştirme felsefesi olarak gelişime
devam etmektedir.
Tablo 1. Yalın Altı Sigma Araçları

TANIMLA
Araç
Proje Bildirisi
SIPOC Haritası
Süreç Haritası
Değer Akış Haritası
Spaghetti Diyagramı
Süreç Adım Filtresi
Performans Değerlendirme
ÖLÇ
Araç
Süreç Değişken Filtresi
İPK
Yetenek Analizi
ÖSA
Takt Süresi
ANALİZ ET
Araç
VOC
Çok Değişken Analizleri
Hipotez Testleri
Süreç Akış Analizi
HTEA
İYİLEŞTİR
Araç
Üretim Simülasyonu
Deney Tasarımı

Hedef
Proje hedeflerini, takım üyelerini ve projenin alanını belirlemek
Müşteri, tedarikçi, sürecin temel girdi ve çıktılarını belirlemek
Bağımlı ve Bağımsız değişkenleri belirlemek ve sınıflandırmak
Süreçler boyunca değer akışını anlamak
Ürün, hizmet ve bilginin akışını takip etmek
Süreç adımlarını önceliklendirmek
Katma değerli olan/olmayan işleri belirlemek
Hedef
İleriki aktiviteler için değişkenleri önceliklendirmek
Temel varyasyonu belirlemek
VOC lerle süreç değerlerini karşılaştırmak
Ölçüm Sistemi Analizi
Üretim hızını müşteri ihtiyacına göre değerlendirmek
Hedef
Müşteri ihtiyaçlarını belirlemek ve analiz etmek
Pasif veri toplama ve değerlendirme
Anahtar girdi ve çıktıların istatistiksel değerlendirmesini yapmak
Darboğazları ve tamponları belirlemek, Little Yasası'nın kullanımı
Yüksek risk kaynaklarını analiz etmek ve düzeltmek
Hedef
Ürün akış seçeneklerini simüle etmek ve analiz
Y’leri (bağımlı değişken) en fazla etkileyen, önemli az bağımsız
değişkenleri (X) bulmak ve bunları optimize etmek.
İkmal analizi
Parti büyüklüğünü azaltmak, esnekliği arttırmak
Geliştirilmiş akış, daha yüksek etkinlik sağlamak
Büyük mali yatırımlar yapmak
Kullanımdaki zamanı artırmak, kullanım dışı zamanı azaltmak
5 temel israfın ortadan kaldırılması
Katma değersiz işlemleri ortadan kaldırmak

Kanban
Çekme Sistemleri
Hücre Tasarımı
Dev Yapıt Yönetimi
Toplam Önleyici Bakım
5S
Kaizen, Kaizen Planlama
KONTROL ET
Araç
Hedef
Kontrol Planı
Değişimleri sürdürülebilir kılmak
İPK
Bağımsız anahtar değişkenleri kontrol etmek
Görsel Yönetim
Problemler ortaya çıktıkça onları belirlemek ve düzeltmek
Denetim Planı
Yeni süreç ve prosedürlerin sağlamasını yapmak
Yalın ve Altı Sigma, müşteriye mümkün olan en iyi kalite, maliyet, teslimat ve çeviklikle hizmet
etmek gibi ortak amaçlara sahiptirler. Görüldüğü gibi amaçlarda çok fazla örtüşen konu vardır ve
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iki teknik de hangi yöntemin kime ait olduğu konusunda kararsızdır. İki yaklaşım, kurumun ortak
amaçlarına biraz farklı açılardan yaklaşmaktadır. Firmaların müşteri memnuniyetini sağlama, altı
sigma seviyesinde çalışma ve rekabet edilebilir maliyetlere ulaşmak Yalın Altı Sigma sistemi ile
mümkün hale gelebilmektedir. Dolayısıyla Yalın üretim ve Altı Sigma yaklaşımlarının oluşturduğu
Yalın Altı Sigma yöntemiyle, birçok farklı süreçte ve değişik alanlarda başarı elde etmek
kaçınılmaz olmaktadır. Yalın Altı Sigma mevcut bir iş sürecindeki kritik bir gelişim fırsatını
işaretleyerek işe başlar. Bu gelişim fırsatı bir proje olarak tanımlanır ve 5 aşamalı bir yol
haritasından geçirilir. Başlıca Yalın Altı Sigma projesinin araçları ve kullanım amaçları Tablo 1’de
görülmektedir (Ficlora, Costello, & Renaud, 2005). (Tablodaki kısaltmalar sırasıyla “TüketiciGirdi-Süreç-Çıktı-Müşteri” kelimelerinin İngilizcelerinin baş harflerinden oluşan SIPOC (SupplierInput-Process-Output-Customer); İPK (İstatistiksel Proses Kontrol); “Müşterinin Sesi” söz
öbeğinin İngilizce kısaltması VOC (Voice of Customer); HTEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi);
“ayıklama, düzenleme, temizlik, standartlaştırma, disiplin” kelimelerinin Japoncalarının baş
harflerinden oluşturulan metot 5S (Seiri-Seiton-Seiso-Seiketsu-Shitsuke) olarak ifade
edilmektedir.) Her bir aşamada yapılması gereken faaliyetler, analizler, çalışmalar detaylı
biçimde tarif edilmiştir. Beş aşama tamamlandığında sürecin hedefe ulaşmış, süreçte beklenen
gelişimin somut biçimde gösterilmiş olması beklenir.

3. UYGULAMA
Uygulamanın yapıldığı firma, kurulduğu 1954 yılından bu yana yurtiçi ve yurtdışında iş
makinaları, maden makinaları, zirai araçlar ve ticari araçlar sektörlerinin tedarikçisi olan işletme,
tüm ürünlerinde kaliteyi ve müşterilerinin memnuniyetini sağlamayı öncelik edinmiştir.
Çalışmanın uygulama bölümünde söz konusu üretim işletmesinde, DMAIC yol haritası izlenerek
Yalın Altı Sigma teknikleri kullanılmıştır.
Tablo 2. Proje Beyanı

Proje Tanımı (Ne?)
Mafsal Parçasının CNC İşleme Operasyonunun
İyileştirilmesi
Hedefler (Ne kadar?)
Mafsal parçasının CNC işleme operasyon
süresinin uzun ve ölçülerinin değişken
olduğundan, değer katmayan faaliyetleri
kaldırarak ve hataları azaltarak süreci %30
oranında iyileştirmek.
Zaman Planı (Ne zaman?)

Kazanımlar (Nasıl?)
Parçanın işleme süresi iyileştirilerek sürekli
yapılan düzeltme işlemi ortadan kaldırılıp,
iç ve dış müşterilerin ihtiyaçlarının
karşılama süresi azalması sağlanacaktır.
Proje Sınırları (Nerede?)
Kapsam: Abkant, Kaynak Montaj, CNC
Kapsam Dışı: Diğer Süreçler
Ekip Üyeleri (Kim?)
Lider:
Şampiyon:
Süreç Sahibi:
Üyeler:

Uygulamada bir mafsal parçasının CNC işleme operasyon süresinin uzun olmasından ve mafsal
parçasının ölçülerinin değişken olmasından dolayı, katma değersiz faaliyetlerin ve hataların
ortadan kaldırılması ve sürecin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, projenin Tanımla, Ölç,
Analiz Et, İyileştir ve Kontrol Et aşamalarını ve bu aşamalarda kullandığımız Yalın ve Altı Sigma
Tekniklerini içermektedir. Yalın Altı Sigma süreci ilk aşaması olan tanımlama aşamasında,
projenin amaç ve kapsamı tanımlanmış, süreç ve müşteri hakkında bilgi toplanmıştır. Tablo 2‘de
firmanın proje beyanı görülmektedir. Proje beyanı ile çalışma için yapılması gerekenlerin nasıl ve
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kimler tarafından gerçekleştirildiğinin detaylı açıklaması yapılmıştır. Ekip çalışması ile öncelikle
firmanın tüm müşterilerin siparişlerinin ciroya katkı yüzdeleri incelenmiştir. İşletmenin yıllık
cirosuna müşterilerin etkisi daire grafiğinde incelendiğinde %22 oranı ile en büyük X müşterisinin
etkisi olduğu saptanmıştır. Ardından X müşterisinin tahmini talepleri, sonra bu verilerden yola
çıkarak CNC işleme süreleri incelenmiştir. Ayrıca mafsal parçasının iş akışını incelendiğinde
üretimden sürekli şikâyet gelen ve CNC işleme operasyonu en uzun süren mafsal parçasının
iyileştirilmesi proje olarak uygun bulunmuştur.

S

I

Kaynak Montaj

Mafsal

X MÜŞTERİSİ

Teknik Resim

Makina Tedarikçisi

CNC Makinası

Takım Tedarikçisi

CNC Takım

Ön İmalat

Bağlama Aparatı

Program Tedarikçisi

Program (CNC)

Elektrik Tedarikçisi

Elektrik (Enerji)

İnsan Kaynakları

Operatör

P

O

CNC İŞLEME

Müşteri
Resmine Göre
Doğru İşlenmiş,
Zamanında Bir
Sonraki
İstasyona Sevk
Edilmiş Parça

C
Planlama & Lojistik
Bölümü
Yaş Boyahane

Kalite Kontrol

X Müşterisi

TEMEL SÜREÇ
ADIMLARI

BAŞLANGIÇ
Parçanın Kalıba
Bağlanması

Parçanın Ölçülmesi ve
Sıfırlama

BİTİŞ
Parçanın
İşlenmesi

Parçanın
İndirilmesi

Şekil 2. SIPOC Diyagramı

Öncelikle ekip çalışması olarak iç müşteri ile, bir sonraki operasyonlar ile, müşterinin sesi analizi
yapılarak, müşteri istekleri ile proje ekibinin takip etmesi gereken metrikler olan kritik kalite
karakteristik verileri (Critical to Quality, CTQ) belirlenmiştir. Ağaç diyagramı ile gösterilen CTQ
lara göre projenin gidişatı değerlendirilmiştir. CNC işleme süresi, projenin CTQ su olarak
belirlenmiştir. Ayrıca çalışmanın sürecinde ve sonrasında, kötüleşmemesi gereken kontrol
değerleri olarak hata oranı ve sevkiyat performans yüzdesinin takip edilmesine karar verilmiştir.
Problemin tanımlanması aşamasında, üretim sürecinin ve buna girdi sağlayan birimlerin
tanımlandığı SIPOC diyagramları çizilerek tüm sürecin değerlendirilmesi sağlanmıştır. SIPOC
diyagramı Şekil 2’te gösterilmektedir.
Parçanın Kalıba
Bağlanması
Parçanın kalıba
bağlama süresi
Bağlama tipi
Taşıma aparatları
türü
Halatın taşıma
kapasitesi
Bağlama
pozisyonu

Parçanın Ölçülmesi
ve Sıfırlama
★Doğru teknik
resim
★Sıfırlama probu
Operatör
tecrübesi
İşleme payları
Ölçme metodu
Ölçme süresi
Kumpas

Parçanın İşlenmesi
Takım aletlerinin
kullanım çeşitleri
★Hava
★Kalibre edilmiş
ölçüm mastarları
CNC Makinası
kapasitesi
CNC Makinası hızı
CNC Makinası
Devri
Parçanın boyutları
İşleme metodu
İşleme süresi

Parçanın İndirilmesi
Parça indirme
süresi
★Sökme ve
taşıma aparatları

Şekil 3. CNC İşleme Bölümünün Detaylı Süreç Şeması Örneği

SIPOC çalışmasından sonra mafsal parçasının CNC işleme süresinin iyileştirildiği CNC işleme
bölümünün detaylı süreç şeması Şekil 3’te de görüldüğü gibi oluşturulmuştur. Detaylı süreç
şemasında, her bir adımda beklenen çıktı ve bu sonuca etki edebilecek parametre, prosedür ve
gürültü değişkenleri Yalın Altı Sigma proje ekibi ile birlikte belirlenmiştir. Detaylı süreç
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şemalarında çıktı üzerinde etkisi olduğu düşünülen değişken olan parametre “●” sembolü ile,
sürecin işleyişindeki standartları ifade eden değişken prosedür “” sembolü ile ve son olarak
kontrol edilemeyen değişken olan gürültü “” sembolü ile gösterilmektedir. Müşteri için önemli
başlıkların belirlenmesi sonrasında ekip içi oylama yapılmış, CTQ ların önem düzeyi verilen
puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenmiştir. Puanlamanın ardından, SIPOC
diyagramında belirtilen süreç adımlarının girdileri tespit edilmiş ve sebep-sonuç matrisi
oluşturulmuştur. Tanımlama aşamasından sonra geçilen ölçme aşamasında, sebep sonuç
matrisinde elde edilen değerleri Pareto grafiğinde incelediğimizde öncelikle parçanın bağlama
pozisyonunu, bağlama kalıbının, işleme ve ölçme metotlarının, işleme paylarının ve süresinin
incelenmesi gerektiğine karar verilmiş ve veri toplama planı oluşturulmuştur. Ardından CNC
işleme operasyonunu detaylı olarak incelemek için sahaya gidip video çekilmiştir ve metot analizi
formu ile işleme metodu adım adım incelenmiştir. Sahaya gittiğimizde CNC bölüm sorumlusu ve
mafsal parçasını işleyen operatörlerle konuştuktan sonra, bazı ölçülerin sürekli hatalı geldiği
öğrenilmiştir. Bu nedenle bir sonraki partilerde belirtilen ölçülerin 3D ölçüm cihazı ile %100
ölçmeye karar verilmiştir. İlk parti ölçümlerinden sonra, hatalı ölçüler saptanmış, aynı zamanda
CNC işleme makinesi üzerinde yapılan ölçümlerle kıyaslama yapılmıştır. Aradaki ölçülerde
farklılıktan dolayı sorunun kaynağı araştırılmış ve CNC işleme kalıbının aldığı referans ile 3D
ölçüm cihazın aldığı referans arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Grafik 1. 430.8 Ölçüsünün Değişkenliği

Grafik 2. 320.8 Ölçüsünün Değişkenliği

Analiz aşamasında ise, CNC işleme kalıbı incelendikten sonra, dayama noktaları müşteri teknik
resimde gösterilen referans yerlerine göre alınmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca montaj kalıbı ile
işleme kalıbı aynı yerden referans alınmadığı keşfedilmiştir. Montaj kalıbında deliklerden
referans alınırken, CNC işleme kalıbında saclardan referans alındığı görülmüştür. Aynı zamanda
CNC işlemenin referans aldığı yerler de müşteri teknik resmine uygun olmadığı saptanmıştır.
İyileştirme olarak, 3D ölçüm cihazı ile CNC işleme kalıbı aynı yerden referans alıp ölçüm
yapmaları için, CNC işleme kalıbı yeniden revize edilmesine karar verilmiştir. Aynı zamanda
montaj kalıbı da incelemeye alınmıştır. Ölçüm yöntemleri uygulandıktan sonra parçalar %100
ölçmeye devam edilmiştir. Ölçü hataların nereden kaynaklandığını görebilmek için mafsal
parçası montajdan ve kaynaktan sonra diğer bir deyişle puntalı ve kaynaklı olarak ayrı ayrı
ölçülmüştür. Ölçülen değerler ve montaj operasyonu incelendikten sonra montaj kalıbında da
bazı uygunsuzluklar tespit edilmiştir. Montaj sırasında bazı detay parçaların ölçüleri hatalı geldiği
öğrenilmiş ve bu nedenle detay parçalar, montaj kalıbı ve montaj metodu incelemeye alınmıştır.
Öncelikle abkant büküm operasyonundan gelen detay parçalar incelenmiştir. Mafsal parçasının
puntalı ve kaynaklı olarak 3D ölçüm cihazında yapılan ölçümler incelendiğinde, eksenler
ölçülerinden bazıları olan 430.8 ve 320.8 değerleri analiz edilip ölçülerin çok değişken ve sürecin
kararsız olduğu Grafik 1 ve 2’de görüldüğü gibi tespit edilmiştir. Verilerden yola çıkarak
problemin nerede kaynaklandığı araştırılmıştır.
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Grafik 3. Detay Parçaların Kalınlık Değişkenliği

CNC işleme sırasında 430.8 ve 320.8 ölçülerinde problem yaşanması üzerine ölçülerin bazen artı
tolerans dışında geldiği, bazen de eksi toleransta geldiği tespit edilmiştir. Bu problemin ana
sebebi, Grafik 3’te de görüldüğü gibi ölçüyü oluşturan detay parçaların kalınlık değişkenliği
olmuştur. Detay parçalarının hepsi kalın veya ince geldiği zaman 2mm'e kadar değişkenlikle
karşılaşmakta ve talaş alınmadığı için leke kaldığı görülmektedir. Detay parçaların kalınlığı artı
toleransta geldiğinde, montaj kalıbının duvarları mafsal parçasının dışından olduğundan dolayı,
değişken gelen detay parça kalınlıkları hep iç kısma verilmektedir. Kalınlık iç kısma verildiğinde
320.8 ölçüsü dar gelmekte ve istenilen değeri sağlamak için doğrultma operasyonu
uygulanmaktadır. Tespitine göre doğrultma operasyonu uygulanırken mafsal parçanın
tasarımından kaynaklı, yani üst kısmından dolayı, üst kısımdaki saca uygulanan basıncın faydası
olmadığı, basınç ile alt sac eğilmektedir. Alt sac sadece açılmakta, bu da parçanın eğri olmasına
neden olmaktadır. Bu eğrilik nedeniyle CNC işleme operasyonu sırasında deliğin bir tarafından
fazla talaş alınmasına, bir tarafından talaş alınmayıp leke kalmasına sebep olmaktadır. İyileştirme
aşamasında, proje ekibi olarak bir önceki aşama olan analiz aşaması ile elde edilen bilgilerle
gerekli iyileştirme faaliyetleri üzerine çalışılmıştır. 430.8 ve 320.8 ölçüsünde problem
yaşanmasına sebep olan detayların kalınlık değişkenliğinin ortadan kaldırmak için montaj kalıbı
incelendikten sonra, hem doğrultma operasyonu hem de sacın eğilme problemi ortadan
kaldırmak için montaj kalıbı yeniden revize edilmiştir. Sac kalınlıkları mafsal parçasının dış
kısmına verebilmek için montaj kalıbının duvarları içeri alınmıştır. Doğrultma operasyonu da
kaldırmak için montaj kalıbında iki sac arası mesafe 321 mm olarak tasarlanmıştır. Kaynak süreci
sırasında kaynak çekme miktarını azaltmak ve doğrultmadan istenilen değerlere ulaşabilmek için
analiz aşamasında kaynak çekmesinin 1.83 mm olduğu, Grafik 4’te puntalı ve kaynaklı ölçülerinin
ortalamaları farkı ile görülmüştür.
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Grafik 4. 320.8 Ölçüsünün Punta ve Kaynak Sonrası Ölçüleri

Ölçünün toleransı ve talaş payı dikkate alınarak montaj sürecinden sonra kaynak çekmesi için
takılacak olan ara aparatın ölçüsü 322 mm olarak belirlenmiştir. Montaj kalıbının yan duvarları
detay parçaların iç kısmına alınarak, detay parçaların kalınlığı dışarıya verilmiştir. Ara mesafe
ölçüsü sabitlenmiş ve kalınlık dışarıya verilince dışarıdan talaş alındığında, yeterince talaş payı
olduğundan leke problemi de ortadan kaldırılmıştır. İyileştirme sonrası ölçüler Grafik 5 ve 6’da
verilmiştir.

Grafik 5. 430.8 Ölçüsünün Öncesi & Sonrası
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Grafik 6. 320.8 Ölçüsünün Öncesi & Sonrası

Kontrol aşamasında, iyileştirme yapıldıktan sonra kaynaktan sonra çıkan ölçüleri analiz
edildiğinde, aynı gelişmenin sürekliliği görülmüştür. Böylece hedeften sapma gibi durumlarda
ölçüm değerlerinin yeniden hedef değerlere getirilmesi ve takibinin yapılması için gerekli
önlemler alınmıştır. Kaynak montaj ve CNC işleme operasyonlarının standartlaştırma çalışmaları
yapılmıştır.

4. SONUÇ
Bu çalışma ile firmanın mafsal parçasının CNC işleme operasyonun iyileştirilmesi süreci ele
alınmıştır. Bunun için mafsal parçasının tüm süreçleri detaylı olarak incelenerek tüm adımlar
yeniden değerlendirilmiştir. Kaynak montaj operasyonundan CNC işleme operasyonuna gelen
tüm partilerde mafsal parçasının eksen ölçü değerleri istatiksel olarak analiz edilerek sürecin
uzamasına ve kararsız olmasına etki eden durumlar tespit edilmiştir. Ekip çalışması ile CNC işleme
operasyonuna etki eden katma değersiz faaliyetler ve bu faaliyetlere sebep olan bir önceki
operasyonlarda yapılan detay parçaların hataları Kaizen çalışmaları ile ortadan kaldırılmıştır.
Tespit edilen tüm durumlar için çeşitli aksiyonlar alınmıştır. Bu çalışmada 430.8 ve 320.8 ölçü
değerleri detaylı olarak açıklanmış, diğer ölçülerde de Yalın Altı Sigma teknikleri kullanılarak
yapılan iyileştirmeler mevcuttur. Proje sonucunda mafsal parçası için operasyon süreleri parça
başına kaynak montaj operasyonunda %44, CNC işleme operasyonunda %53 iyileşme sağlanmış,
abkant büküm operasyonundan gelen detay parçasının hata oranı azaltılmıştır. Projenin
aşamaları boyunca MİNİTAB sürüm 17.2.1 kullanılarak uygulanmıştır. Gerçekleşen proje maliyeti
sadece yatırım maliyeti 187€ olmuş, yıllık 47705€ kazanç sağlanmıştır. Ayrıca, firmanın elde
edilen kazançların kısa dönemli getirilerine bakarak karar verilmemesi gerekmektedir. Yalın Altı
Sigma yaklaşımının bir işletmeye yerleşmesi kısa vadeli bir faaliyet olmadığı ve değişimin
öncelikle kültürel bir değişim olduğu gerçeği işletme geneline yayılmadığı sürece Yalın Altı
Sigma’ya dair yöntemler ve araçların geçici olarak problem çözümünden öteye gidemeyeceği
açıktır. Bu sebeple, üst yönetim Yalın Altı Sigma faaliyetlerini sonuna kadar desteklemelidir.
Diğer metotlardan daha kapsamlı olması ve istatiksel verileri kullanması ve analiz imkanının daha
kolay olması Yalın Altı Sigma çalışmalarının diğer metotlardan daha başarılı olmasını
sağlamaktadır.
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Özet
Gelişen teknolojiye rağmen günümüzde hala; depremlerin yeri, zamanı ve meydana getireceği
kayıplar sadece tahmin edilmektedir. Deprem öncesi yapılan kayıp tahmini ve analizler sonucunda deprem
senaryoları üretilmektedir. Bu senaryolar, deprem sonrasındaki süreçlerin planlamalarını daha gerçekçi
kılar ve bu sayede oluşacak kaybı azaltmayı hedefler. Bu çalışmada Kırıkkale ilinin 10 mahallesi olası bir
deprem için veri seti olarak alınmış ve simülasyon yapısı kullanılarak bir deprem senaryosu üretilmiştir.
Üretilen senaryonun çıktısında, acil durumlarda kullanılan yaralı önceliklendirme (triyaj) işleminde yer
alan; dört farklı gruptaki (ağır-hafif-gecikmiş yaralı ve ölü) kişilerin sayıları bulunmaktadır. Simülasyon ile
senaryo üretilirken kurgulanan yapının esnek olması farklı bölgelerde ve büyüklüklerde olan deprem
senaryolarının test edilmesinde büyük avantajlar sağlamaktadır. Simülasyon yapısı kurulurken girdi olarak;
mahallelerde bulunan binaların kat sayıları ve mahallerin zemin profil bilgisi iki farklı parametre olarak ele
alınmıştır. Oluşturulan kurgusal deprem senaryosuna göre; zemin profili kötü olup aynı zamanda binaların
kat sayısı yüksek olan yerlerde kayıplarında yüksek olduğu sonucuna, Fabirkalar Mahallesi’ nin detaylı
analizinden ulaşılabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Simülasyon Modeli, Kayıp Tahmini, Deprem Senaryosu, Triyaj.

Abstract
Despite the developing technology, the location, time and losses of earthquakes are only
estimated. Earthquake scenarios are produced as a result of loss estimates and analyses conducted before
the earthquake. These scenarios get the planning of the post-earthquake process more realistic and thus
aim to reduce the possible loss. In this study, 10 districts of Kırıkkale city were taken as a data set for a
possible earthquake and an earthquake scenario was produced using a simulation structure. In the output
of the scenario formed, there have the number of people from four different groups (severe-mild-delayed
injured and dead) included in the injured prioritization (triage) process using in emergency situations. The
flexibility of the structure when forming scenario with simulation provides great advantages in testing
earthquakes scenarios in different regions and magnitudes. different parameters used in simulation
structure are the number of floors of buildings in districts and the information about the soil profile of
districts. According to the fictional earthquake scenario created; in the districts having both poor soil
profile and high-rise buildings, the estimated loss is found to be high result, the detailed analysis of the
Fabirkalar district can be obtained from the site.
Keywords: Simulation Model, Loss Estimation, Earthquake Scenario, Triage.

1. GİRİŞ
Depremlerden sonra kullanılacak planlamaların, depremler meydana gelmeden önce yapılması
gerekmektedir. Bu planlamaların gerçekçi olması için, gelecekte farklı büyüklükteki depremlerin
yerleşim yerlerinde oluşturacağı kaybın tahmininin iyi yapılması, deprem sonrası bu
planlamaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar [1]. Deprem öncesi yapılan planlamaların
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birçoğu kayıp tahmin analizleri doğrultusunda üretilen deprem senaryoları referans alınarak
oluşturulur.
Literatürde deprem senaryosu üretmek için stokastik ve deterministik metotlar mevcuttur.
Deterministik metotlarda; deprem tehlikesi, hız, şiddet, derinlik ve ivme gibi içerisinde muğlaklık
barındırmayan ifadeler kullanılır [2, 3]. Deterministik metot ile deprem senaryosu üretebilmek
için, diri fay hatları ve bu fay hatlarının ne kadar büyüklükte deprem üretebileceği hesaplanır.
Ardından bu fayların belirlenen yerlere mesafeleri incelenir. Bu doğrultuda belirlenen bir azalım
ilişkisiyle, depremin yaratabileceği en büyük yer hareketi parametreleri belirlenir [4].
Deterministik veya stokastik metotların deprem senaryolarında kullanılabilmesi için, belirlenen
bölgenin geçmişinde yer alan depremlerden kaydedilmiş zayiat kaybı verilerini kullanarak
gelecekte olacak depremler için kayıp tahmini yapılabilir. Eğer bölgede, geçmişte referans
alınacak veri setleri yoksa yapılacak kayıp tahmini deprem sonrası planlamalarda kullanıma
uygun olmayacaktır [5]. Deprem senaryosu üretebilmek için deterministik ve stokastik metotlara
ek olarak matematiksellikten uzak, daha çok sosyal şartları referans alan kurguya dayalı sözel
metinler de mevcuttur [6]. Bu senaryolar herhangi bir ölçülebilirliği olmayan bazı varsayımlar
kullanılarak oluşturulmuştur ve deprem sonrası yapılacak planlamalar tek başına yeterli değildir.
Çalışma kapsamında Kırıkkale ilinin 10 mahallesi için belli parametrelerle simülasyon yapısı
kullanılarak bir deprem senaryosu oluşturulmuştur. Yukarıda bahsedilen deprem senaryosu
metotları, çalışmada stokastik dinamikleri olan kurgulanmış hibrit bir metot olarak kullanılmış ve
bu çalışma ile mevcut literatüre farklı bir perspektif sunulmuştur. Kullanılan metodun, stokastik
-kurgulanmış hibrit bir metot olması, çalışmada kullanılan deprem büyüklüğü ve nüfus sayısı
bilgilerinin kurgusal metodun alanında; zeminin profil bilgisi ve binaların kat sayısı gibi olasılıksal
değerlerin stokastik metodun alanında yer almasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca yapılan
araştırmalara göre, Kırıkkale ili için yapılmış bir kayıp tahmin analizi çalışması bulunmamakta ve
bu çalışmanın Kırıkkale ili için ilk olduğu düşünülmektedir. Kayıp tahmin analizi yapmak için
simülasyon yapısı kullanılmış ve ardından deprem senaryosu üretilmiştir.

2.SİMÜLASYON YAPISI
Simülasyon yapısı, temelinde birden fazla olasılık taşıyan durumların birlikte hesaplanmasını ve
analizini mümkün kılar. Dolayısıyla belirsizlikleri içinde taşıyan durumlarda (deprem, sel, vb.,)
simülasyonun kullanılması yapılacak kayıp tahmini ve analizler için büyük avantajlar
sağlamaktadır. Bu avantajlar arasında; simülasyon uygulanırken oluşturacağı az maliyet,
kullanılan olasılık değerlerinin değiştirilmesiyle elde edilen farklı sonuçlar ve bu sonuçların hızlı
üretilmesi yer almaktadır. Ek olarak, elde edilmesi için yüksek maliyet ve geniş zaman gereken
parametreler olmadan, simülasyon yapısı ile bu parametreleri olasılıksal varsayımlara
dönüştürmek mümkündür.
Çalışma kapsamında deprem senaryosu, ARENA simülasyon programı yardımıyla hibrit bir
modelleme metodu, Kırıkkale ili baz alınarak oluşturulmuştur. Deprem kayıp tahmini için, seçilen
bölgede depreme ait belirsizliklerden; zemin profili ve bina kat sayısı bilgisi kullanılan
parametrelerdir. Yapılan araştırmalara göre; Kırıkkale ilinde daha önce yapılmış kapsamlı bir
zemin profili çalışması bulunmadığı için belirlenen mahallelerde, binaların zemin profillerinin
kötü, orta ve iyi olacağı varsayılmıştır. Ek olarak her mahallede az, orta ve çok katlı olmak üzere
farklı kat sayılarda binalar bulunmaktadır ve çalışmada dokuz muhtemel durum dikkate
alınmıştır.
Deprem senaryosu üretilirken, referans alınan mahallelerin neresinde kaç katlı binanın
bulunduğu net bir şekilde bilinmemektedir. Dolayısıyla binaların kat sayısı ve zemin profili
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arasında Şekil 1’ de ki gibi ilişki kurulmuştur. Şekil 1’ de gösterildiği gibi belirlenen mahalleler;
%A, %B, %C olasılıklarla birbirinden farklı zemin profiline sahiptirler. Zemin profili %C olasılıkla
kötü olan bir yerde binaların kat sayıları, %F oranında çok, % E oranında orta ve %D oranında az
katlı olabilirler. Simülasyon ağ yapısı, içinde dokuz muhtemel olasılık barındırmaktadır.

Deprem anı

1.seviye

Mahalle nüfusunun yüzde kaçının
depremden etkilendiği bilgisinin
programa girilmesi

2.seviye

3.seviye

Zemin profili
nasıl?

%A
4.seviye

Zemin profili iyi binalar

5.seviye

Az
katlı
bina

Orta
katlı
bina

%D

%C

%B

%E

Zemin profili orta binalar

Çok
katlı
bina
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Zemin profili kötü binalar

Az
katlı
bina

Orta
katlı
bina

Çok
katlı
bina

Az
katlı
bina

Orta
katlı
bina
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katlı
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%D

%E

%F

%D

%E

%F

Şekil 1. Simülasyon ağ yapısının olasılıksal şeklinin şematik gösterimi

Çalışma kapsamında deprem senaryosunda üretilen çıktılar kişi bazındadır. Yani, depremlerde
oluşacak ve tahmin edilmesi öngörülen kaybın çalışmada hasar alan kişilerin sağlık durumları
dikkate alınarak senaryo oluşturulmuştur. Bu nedenle çalışmada Şekil 1’ de anlatılan sürece ek
olarak kişi bazında deprem senaryosu çıktılarını elde edilebilmek için hasta önceliklendirmede
kullanılan triyaj dağılım sonuçları referans alınmıştır. Triyaj işlemi kişilerin sağlık durumunun göre
sınıflandırma yapma işlemidir. Triyaj işleminin amacı, acil durumlarda ve mevcut kaynaklarla
hayatta kalma oranını en yüksekte tutmaktır. Triyaj müdahalesi sonucu yaralılar; ağır (T1),
geciktirilebilir(T2), hafif(T3) yaralı ve ölü (T4) olmak üzere dört grupta yer almaktadır. Simülasyon
yapısının temeli Şekil 1’ de gösterildiği gibi 9 muhtemel olasılık ile yapılmıştır. 9 olasılıktan; triyaj
müdahalesi yapılırken T1, T2, T3 ve T4 gruplandırılmış kişiler çıkmaktadır. Deprem sonrası
yaşanması muhtemel durumlar Şekil 1’ de gösterilen 5. Seviye’ nin devamı niteliğinde Şekil 2’ de
zemin profili iyi, az katlı bir bina için yaşanacak süreç örnek olarak gösterilmiştir.

Şekil 2. Deprem sonrası yaşanacak muhtemel sürecin şematik gösterimi
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Şekil 2’ de gösterilen sürecin 1 numaralı daldaki işlemler ARENA programında işlenmiştir ve bu
durum Şekil 3’ te gösterilmiştir. Deprem sonrası, enkaz alanlarında T1, T2 ve T4 grubundaki
kişiler bulunabilir ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi beklenir. Bu durum Arena’ da HOLD
modülü ile gerçekleştirilmiştir. Bir deprem olduğu zaman enkaz altında kalan kişiler hemen
kurtulamayacak ve arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 72 saat süreceği varsayılarak bekleme
süresini dikkate almak için DELAY ve SIGNAL modülleri eklenmiştir. Daha sonra kurtarılan
kişilerin hangi triyaj grubunda bulundukları belirlemek için PROCESS modülü dahil edilmiş ve bu
durum üstel dağılım ile modellenmiştir. Olay yerinde yapılan triyaj müdahalesinden sonra T1
grubu kişilerin hemen hastaneye sevkinin yapılması ve T2 grubu kişiler ise geciktirilebilir
durumda olduğu için sisteme, hastaneye sevk yapılana kadar bekleme süresi eklenmiştir. Bu
sürede, T2 grubundaki kişiler, T1’e geçiş olasılıkları mevcuttur. Bu nedenle belirlenen sürelerde
geçişin olup olmadığının kontrolü modüllerle sağlanmıştır. Bekleme süresince T2 grubu kişilerin,
T1’e geçiş olasılıkları da simülasyon yapısına eklenerek bu kişilerin bekleme süresini geçmeden
hastaneye sevki sağlanmıştır. T4 grubunda ise, enkaz alanlarından morga işlemlerinin yapılacağı
varsayılmıştır. Triyaj grupları arasında belirtilen geçiş olasılıkları birçok çalışmada da kullanılan
markov zincirleri referans alınarak yapılmıştır [7]. Şekil 2’ de gösterilen 2 numaralı daldaki
adımlar ARENA’ ya işlenmiş ve Şekil 4’ te gösterilmiştir

Şekil 3. Birinci dallanmanın ARENA Programı’ na uygulanması

Şekil 3. (devam) Birinci dallanmanın ARENA Programı’ na uygulanması

Şekil 4. İkinci dallanmanın ARENA Programı'na uygulanması
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2.1 Kırıkkale Kenti İçin Deprem Senaryosunun Oluşturulması
Kırıkkale, MTA Yerbilimleri Haritası’ nda elde edilen diri fay hatları doğrultusunda kentin; doğu
tarafında Kırıkkale-Sungurlu Fay Hattı [8], kuzey tarafında 1-110 km genişlikte ve 1700 km
uzunlukta, sağ yanal doğrultu atımlı Kuzey Anadolu Fay Hattı [9] güney tarafında Tuz Gölü Fay
Hatları ve Keskin Fayı, güneydoğu tarafında Seyfe Fay Hattı [10], güneybatı tarafında Bala ve
Karakeçili Fayları [11], bulunmaktadır [12]. Şu anda Kırıkkale kentinde; Şehriban ve Bahşılı
bölgeleri arasında uzanan Karakeçili Fay Hattı, Keskin ve Aşağı Mahalle arasında uzanan Keskin
Fay Hattı diri faylar olarak bulunmaktadır.
Kırıkkale Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin sıvılaşma potansiyelinin coğrafi bilgi
sistemlerinde analiz çalışması 2012 yılında yapılmıştır ve deprem senaryosu üretirken 10
mahallenin zemin profillerini daha yakından tanıyabilmek için detaylıca incelenmiştir [13]. Sonuç
olarak Kırıkkale ili İç Anadolu Bölgesinde yaşanacak olası bir depremde etkilenecek iller
arasındadır.

2.2 Deprem Senaryosu
Şekil 1’ de yer alan yapının üçüncü seviyesinde bulunan mahallelerin zemin profilinin iyi, orta ve
kötü yüzdeliklerinin belirlenebilmesi için; Kırıkkale AFAD da çalışan personellerden ve MTA yer
bilimleri haritasından jeoloji formasyon bilgileri birleştirilmiştir. Bu bilgilere göre, Bahçelievler,
Fabrikalar ve Çalılıöz Mahalleleri’ nin zemin profilleri genel itibariyle kötüdür ve bu mahallelerde
kullanılan kötü oranları, diğer oranlara (iyi, orta) göre yüksektir. Mahallelere göre Zemin profil
dağılım sonuçları aşağıdaki Tablo 1’ de gösterilmiştir. Bulunan sonuçlar Şekil 1’ de gösterilen 4.
seviyeye girilmiştir.
Tablo 1. Mahallelerin zemin profilleri için verilen oranlar

Mahalle/ Zemin Profil Bilgisi
Akşemsettin Mahallesi
Aşağımahmutlar Mahallesi
Bağlarbaşı Mahallesi
Bahçelievler Mahallesi
Çalılıöz Mahallesi
Çullu Mahallesi
Etiler Mahallesi
Fabrikalar Mahallesi
Fatih Mahallesi
Gündoğdu Mahallesi

İyi
90%
90%
60%
15%
20%
60%
60%
10%
60%
60%

Orta
5%
5%
20%
25%
30%
25%
25%
15%
25%
25%

Kötü
5%
5%
20%
60%
50%
15%
15%
75%
15%
15%

Şekil 1’de gösterilen beşinci seviyeye, Tablo 2’ de bulunan değerler girilmiştir. Tablo 2’ de yer
alan, mahallelerdeki binaların kat sayısı bilgileri Kırıkkale Belediyesi’ nden alınmıştır. Her binada
yaşayan nüfus bilgisine ayrı ayrı ulaşılamadığı ve senaryo sonuçları kişi bazında olduğu için; Tablo
2’ de verilen 10 mahallenin 2018 yılındaki toplam nüfus sayılarına göre binalarda yaşayan nüfus
oranları belli varsayımlar altında hesaplanmıştır. Varsayımlara örnek olarak; Tablo 2’ de bulunan
binaların hepsi tek katlı bina olarak kabul edilmiştir. Yani 5 katlı bir bina 5 (5*1) adet tek katlı
binaya eşit olmalıdır. Ek olarak simülasyon 50 kez tekrarlanmış ve sonuç, RECORD modülüyle
sayılıp 9 farklı olasılıktan; T1, T2, T3 ve T4 kişileri olarak bulunmuştur.

Endüstri Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Industrial Engineering Full Paper Proceedings

D.48

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

Tablo 2. 10 mahallede bulunan binaların kat sayısı

Mahalleler/ Bina Kat 1
Sayısı
kat

2
kat

3
kat

Akşemsettin Mah.
Aşağımahmutlar
Mah.
Bağlarbaşı Mah.
Bahçelievler Mah.
Çalılıöz Mah.
Çullu Mah.
Etiler Mah.
Fabrikalar Mah.
Fatih Mah.
Gündoğdu Mah.

36

12

3

523

77

11

1038
682
977
173
1137
106
86
907

489
297
306
37
386
19
29
378

188
215
167
3
207
22
1
157

4
kat

5
kat

Toplam
6
7
8
9
10 11 12 13
Bina
kat kat kat kat kat kat kat kat
Sayısı
51
611

107 53 16
135 34 7
129 121 77

5
1
42

87
25
3
42

47
15

10
17

2
1

27

6

1

1
1
7

5

4
4

7

4

1

1
7

1
3

1901
1372
1841
213
1878
221
119
1518

Simülasyon sonucuna göre; T1, T2, T3 ve T4 grubunda yer alan kişilerin nerelerde yoğunlaştığının detaylı
sonuçları aşağıdaki Tablo 3’ te gösterilmiştir. Tablo 3’ e göre tüm triyaj gruplarda en fazla hasar; zemin
profili kötü olan kısımlar ve aynı zamanda kat yüksekliğinin giderek arttığı yerlerdedir.
Tablo 3. Fabrikalar Mahallesi' nin detaylı sonuçları

Zemin
Profili
İyi

Orta

Kötü

Kat
Sayısı
Az
Orta
Çok
Az
Orta
Çok
Az
Orta
Çok

T1

T2

T3

T4

Toplam

0
0
0
1
1
1
4
4
5

0
0
1
1
1
1
4
6
7

2
1
2
0
1
2
9
5
8

0
0
0
0
0
1
1
2
4

2
1
3
2
3
5
18
17
24

Toplam Etki Yüzde
6

%9

10

%13

59

%78

3. SONUÇ
Çalışmada, yukarıda bahsedilen metotlardan birinin tamamen kullanılmamasının nedenleri
arasında: stokastik metot için, il genelinde daha önce yapılmış detaylı bir zemin profili analizinin
binaların depreme dayanıklılık analizinin, envanter yapı stok bilgilerinin mevcut olmaması ve bu
analizlerin yapılmasının çok maliyetli olması temeldir. Ayrıca kurgusal metodun gerçekçi
sonuçlar üretmemesi diğer nedenler arasındadır. Dolayısıyla çalışmada bu iki metodu tek başına
kullanmak yerine birleştirilmesi uygun görülmüştür. Bu sayede; Kırıkkale ili için, yüksek maliyetli
çalışmalar olmadan gereken bilgilerin olasılıksal olarak hesaplanması ile tamamen kurgusal
metotlardan daha gerçekçi sonuçlar elde edilmiştir.
Bu çalışma ile Kırıkkale ilinin 10 mahallesi referans alınarak meydana gelebilecek olası bir
depremin oluşturabileceği kayıplar tahmin edilmektedir. Tahmini yapılacak kayıplar insan olarak
ele alınmıştır. Çünkü olası bir deprem sonrasında en temel olay hayatta kalma oranını yüksek
tutmaktır. Bu nedenle diğer (sosyal, psikolojik ve ekonomik,) faktörler, oluşacak insan kaybının
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çok gerisindedir. Deprem senaryosu sonucunda; ağır, hafif, geciktirilebilir yaralı ve ölü sayısı
toplamı tahmin edilmiştir. Bu tahminlerin gerçeğe en yakın sonuçlar üretmesi ile deprem sonrası
süreçte karar vericilerin; daha etkin kararlar vererek, kaynakların daha verimli ve düzenli
dağıtılmasını sağlanabilir.
Deprem senaryosu, simülasyon kullanılarak oluşturulmuştur. Simülasyon kullanılmasındaki en
temel neden; içinde farklı olasılıksal durumlar barındıran birden fazla parametrenin olması ve
deprem gibi belirsiz durumlarda bile kullanıma uygun olmasıdır. Ayrıca bu durumları bir arada
gerçekleştiren diğer uygulamalara göre daha ekonomik, hızlı ve analiz edilebilir sonuçlar
üretmektedir. Simülasyonda kullanılan değerlerin kolayca değiştirilebilmesi çalışamnın sadece
Kırıkkale ili’ nde değil başka illerde de aynı anda birden fazla parametrenin
değerlendirilebilmesine olanak sağlamasıdır. Birden fazla parametreyi ele alan stokastik
(olasılıksal) modellere göre daha hızlı ve ekonomik sonuçlar üretmektedir. Simülasyon
kullanımında başka bir avantaj ise, Kırıkkale ili için oluşturulan yapı başka illerin kullanımı içinde
uygun olmasıdır. Simülasyon tekrarlanma sayısı artırılarak sonuçlar daha gerçekçi bir hale
getirilebilir. Daha önce ele alınmış deprem sonrası kayıpların tahmin edilmesi çalışmalarında
simülasyon programı kullanılmamıştır. Bu durum çalışmanın özgünlüğü açısından önemlidir ve
senaryo oluşturulması için farklı bir bakış açışı sunmaktadır.
Çalışma kapsamında deprem sonrası kayıp tahmini için iki parametre baz alınmıştır. Gelecekte
yapılan araştırmalar için elde edilmesi uzun zaman gerektiren ve maliyetli olan bilgiler, farklı
parametreler olarak simülasyon modeline eklenebilir. Eklenmiş her parametrenin kurulan
sisteme etkisi analiz edilebilir.

4. TEŞEKKÜR BÖLÜMÜ
Çalışmanın her aşamasında çok büyük destek olan çok kıymetli arkadaşım Endüstri Mühendisi
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Özet
İşletmeler, günümüz dünyasında ayakta kalabilmek için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler
geliştirmelidirler. İşletmelerin belirledikleri stratejileri üretim öncesi ve sonrası tüm aşamaları içermelidir.
Bu bağlamda stratejilerin gerçekleştirebilmesinde tedarikçi seçimi kilit bir rol oynamaktadır. Tedarikçi
seçimi, uygun alternatif tedarikçiler arasından işletmenin planları ve çıkarları dikkate alınarak, en iyi
alternatifi belirlemeye yönelik bir karar verme sürecidir. İşletmeler tedarikçilerini belirlerken maliyet, süre,
hizmet kalitesi gibi birden fazla faktörü dikkate alırlar. Tedarikçi seçim süreci nitelik ve nicelikle ilgili birden
fazla kriter içermektedir. Bu da klasik bir karar verme problemidir. Bu nedenle, tedarikçi seçim süreci çok
kriterli karar verme problemi (ÇKKV) olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada, doğalgaz sektöründe aktif faaliyet
gösteren bir işletmenin alternatif tedarikçiler arasından en iyisini belirlemesine yönelik bir karar verme
problemi ele alınmıştır. Yapılan literatür taraması ve uzman görüşleri neticesinde beş kriter belirlenerek,
işletmenin önceden belirlediği üç alternatif değerlendirilmiştir. Kriterler belirlenirken, sürecin tüm
aşamalarını içermesine özen gösterilmiştir. Bu bağlamda maliyet, kalite, pazarlama stratejisi, lojistik
destek ve teknik servis kriterleri değerlendirilerek seçim yapılmıştır. Bu kriterler dikkate alınarak, ÇKKV
yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi Pisagor Bulanık Kümeler (PBK) ile
entegre edilerek kriterler ağırlıklandırılmış ve alternatifler sıralanmıştır. Yöntem uzmanlardan bilgi alsa
bile insanın düşünce tarzını bazen tam olarak yansıtamamaktadır. Yöntemde kıyaslama yaparken,
uzmanların subjektif ifadelerini probleme tam olarak yansıtabilmek için bulanık mantık yaklaşımına
başvurulmuştur. Karar vericilerin eksik, belirsiz ve tam olmayan subjektif ifadelerinin geleneksel bulanık
kümelerle yapılan ÇKKV yöntemlerine göre daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla Pisagor Bulanık
Analitik Hiyerarşi Prosesi (PB-AHP) uygulanmıştır. Elde edilen sonuçların geçerliğini göstermek için
duyarlılık analizi yapılmıştır. Son olarak, sonuçlar değerlendirilerek gerekli çıkarımlar yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pisagor Bulanık AHP, Tedarikçi Seçimi, Doğalgaz Sektörü

Abstract
Companies must develop short, medium and long-term strategies to survive in today's world.
The strategies determined by the companies should include all stages before and after production. In this
context, supplier selection plays a key role in the realization of strategies. Supplier selection is a decisionmaking process for determining the best alternative among the suitable alternative suppliers, taking into
account companies plans and interests. When determining the suppliers of the companies, they consider
multiple factors such as cost, duration and service quality. This is a classic decision making problem.
Therefore, the supplier selection process is considered as a multi-criteria decision making (MCDM)
problem. In this study, a decision-making problem for a company active in the natural gas sector to
determine the best among alternative suppliers is handled. Five criteria are determined as a result of the
literature review and expert opinions, and three alternatives predetermined by the company are
evaluated. It was noted that the determined criterion included all stages of the process, while determining
the criteria. In this context, supplier is selected by evaluating cost, quality, marketing strategy, logistics
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support and technical service criteria. The criteria are weighted and the alternatives are ranked by
integrating Pythagorean Fuzzy Sets (PFSs) with the Analytical Hierarchy Process (AHP) method, which is
one of the MCDM methods. Sometimes method does not reflect the human thinking style, even if the
method receives information from experts. When comparing the method, fuzzy logic approach is used to
reflect the subjective expressions of the experts to the problem. Pythagorean Fuzzy AHP (PF-AHP) is
applied to provide a better understanding of the missing, uncertain and incomplete subjective statements
of decision makers compared to the MCDM methods with traditional fuzzy sets. In addition, a sensitivity
analysis is performed to show the validity of the results found. Finally, evaluations are made by discussing
the results.
Keywords: Pythagorean Fuzzy AHP, Supplier Selection, Natural Gas Sector

1. GİRİŞ
Doğalgaz, tarihi çağlardan beri kullanılan başlıca enerji kaynaklarından biridir. Dünya nüfusunun
hızla çoğalması, yaşam koşulları ve refah seviyesinin giderek yükselmesi, ülkelerin
ekonomilerinin hızla büyümesi enerji tüketiminin günden güne artmasına sebep olmaktadır. Bu
nedenle ülkeler alternatif enerji kaynakları arayışına başlamışlardır. Enerji üretiminde kömür,
petrol gibi geleneksel enerji kaynaklarının çevreyi kirletmesi, iklim sorunlarının ortaya çıkmasıyla
birlikte geleneksel kaynaklara alternatif olarak ülkeler doğalgaza yönelme eğilimindedirler.
Teknolojinin yaygınlaşmasıyla doğalgazın kullanımı kolaylaşmış ve giderek yaygın hale gelmiştir
[1]. Doğalgazın bu şekilde yaygınlaşmasıyla doğalgaz ile çalışan birçok kombi markası pazarda
yerini almıştır. Bu markalar arasından en uygun tedarikçiyi bulmak işletmeler açısından kritik
önem arz etmektedir. Alternatif ürün çeşidinin fazla olmasından ötürü işletmeler, tedarikçiler
arasından tercih yapmakta zorlandıkları bir süreçten geçmektedirler. İşletmenin en düşük
maliyetle, en hızlı sürede ve doğru zamanda en uygun tedarikçi seçimini yapması kazancını
artırır. Buna bağlı olarak pazarda da rekabet gücünü artırması işletmeye fayda sağlamaktadır [2].
İşletme, kendine en uygun ürün ya da hizmeti alabilmek için tedarikçileri araştırırken, kullanacağı
yöntemi belirlemede birçok alternatifi değerlendirmeleri gerekmektedir [3]. Bu da bir karar
verme problemidir. Karar verme sürecinde öncelikle bir amacın olması gerekmektedir. Bu amaca
uygun alternatif ve kriterler belirlenmektedir. Karar verici seçenekleri değerlendirirken birden
fazla alternatifinin olması gerekmektedir aksi takdirde tek bir alternatifin olduğu durumlarda
karar vericinin seçeceği başka bir seçenek olmadığı için bu durumda karar verme işlemi de
gerçekleşmeyecektir. Kriterlerin birden çok olması durumunda karar verme, ÇKKV olarak
adlandırılmaktadır. Alternatifler, ÇKKV’de belirlenen kriterlere göre değerlendirilerek en doğru
karar verilmektedir. Alternatifler değerlendirilirken göz önünde bulundurması gereken kriterler
en önemli değerlendirme ölçütlerinden biridir. Bu denli önemli bir konu olan ÇKKV literatürde
de sıklıkla kullanılmaktadır.
Günlük yaşantımızda bilgi çeşitli nedenlerden dolayı belirsiz olabilmektedir. Eğer bilgiler kesin ve
net değilse, karar vericinin kesin sayılarla seçim yapması mümkün olmamaktadır [4]. Yeni bulanık
küme uzantılarından olan pisagor bulanık sayılar, bilgilerin eksik, belirsiz ve kesin olmadığı
durumlarda geleneksel bulanık sayılara göre bilginin modellenmesinde daha başarılı bir rol
oynamaktadır.
Literatürde doğalgaz sektöründe PBK ile ÇKKV yöntemleri entegre edilerek yapılan çalışmalar
özetlenmiştir: Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA) tabanlı PB-AHPMOORA yöntemiyle boru hattı
inşaatındaki mesleki risklerin değerlendirilmesi yapılmıştır [5]. Doğalgaz boru hattı projesinde
mesleki risk değerlendirmesi yapılmış ve tehlikeleri önceliklendirmek için PB-TOPSIS kullanmıştır
[6]. Doğalgaz teknolojisi seçimi için PB-CODAS yöntemi uygulanmıştır [7]. Doğalgaz boru hattı
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yapımında mesleki risk değerlendirmesi için PB-VIKOR yöntemini temel alan bir karar destek
sistemi geliştirilmiştir [8].
Literatür incelendiğinde, doğalgaz sektöründe bulanık kümelerin uzantıları olan pisagor bulanık
kümeler, nötrosofik kümeler ve tereddütlü bulanık kümeler, ÇKKV yöntemleri ile entegre
edilerek yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu sebeple, kombi tedarikçi
seçiminde eksik, belirsiz ve tam olmayan sübjektif ifadelerinin daha net tanımlanabilmesi için
PB-AHP yöntemi kullanılmıştır. Uygulamada ele alınan alternatifler işletmenin hali hazırda satın
aldığı markalar arasından en çok tercih ettiği üç kombi tedarikçi markası uzman ekip tarafından
belirlenmiştir. İşletme için en uygun tedarikçi seçilirken belirlenen kriterler göz önünde
bulundurulmuştur.

2. YÖNTEM
Bu bölümde, uygulamada kullanılan PBK ve PB-AHP yöntemi detaylı olarak anlatılmıştır.
2.1. Pisagor Bulanık AHP
Literatürde farklı tip bulanık küme uzantıları yer almaktadır. Tip-2 bulanık kümeler, tereddütlü
bulanık kümeler, sezgisel bulanık kümeler, pisagor bulanık kümeler bu uzantılara örnektir. Karar
verme sürecinde, karar vericiler alternatiflerin her biri için kendi değerlendirmelerini
yapmaktadır. Belirsiz bir ortamda karar vericileri etkileyen bazı faktörler karar vericilerin kesin
değerler ile karar verememesine sebep olmaktadır. Bu belirsizlikler ile başa çıkmak için bulanık
mantık uygulanmaktadır. Bulanık küme uzantıları, belirsiz ve öznel ifadelerin en iyi şekilde
modellemesine yardımcı olmaktadır [4].
2.1.1 Pisagor Bulanık Kümeler
Yager, sezgisel bulanık kümelerin uzantısı olan üyelik ve üye olmama dereceleri ile ifade edilen
PBK’i geliştirilmiştir. PBK, insanların belirsiz ve kesin olmayan kararlarını diğer bulanık kümelere
göre daha iyi modellemektedir [9]-[10].
PBK aşağıdaki gibi ifade edilmektedir [11]:
Tanım 1. 𝑋 sabit bir set olsun. Üyelik derecesi 𝜇𝑃̃ (𝑥 ): 𝑋 → [0,1] ve üye olmama derecesi
𝑣𝑃̃ (𝑥 ): 𝑋 → [0,1] ile ifade edilen Pisagor bulanık küme 𝑃̃ aşağıdaki gibi tanımlanır [12]:
𝑃̃ ≅ {〈𝜇𝑃̃ (𝑥 ), 𝑣𝑃̃ (𝑥 )〉|𝑥 ∈ 𝑋}

(1)

Burada, 0 ≤ 𝜇𝑃̃ (𝑥 )2 + 𝑣𝑃̃ (𝑥 )2 ≤ 1 şartının sağlanması gerekmektedir.
Tereddüt derecesi aşağıdaki gibidir:
𝜋𝑃̃ (𝑥 ) = √1 − 𝜇𝑃̃ (𝑥 )2 − 𝑣𝑃̃ (𝑥 )2

(2)

Tanım 2. 𝐴̃ = 〈𝜇1 , 𝑣1 〉 ve 𝐵̃ = 〈𝜇2 , 𝑣2 〉 iki Pisagor bulanık sayı ve 𝜆 > 0 olsun. Aritmetik işlemler
aşağıdaki gibidir [13]:
𝐴̃ ⊕ 𝐵̃ = (√𝜇1 + 𝜇2 − 𝜇1 𝜇2 , 𝑣1 𝑣2 )

(3)

𝐴̃ ⊗ 𝐵̃ = (𝜇1 𝜇2 , √𝑣1 + 𝑣2 − 𝑣1 𝑣2 )

(4)
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𝜆𝐴̃ = (√1 − (1 − 𝜇2 )𝜆 , 𝑣 𝜆 )

(5)

𝐴̃𝜆 = (𝜇 𝜆 , √1 − (1 − 𝑣 2 )𝜆 )

(6)

Tanım 3. Tüm aralık değerli pisagor bulanık sayıların kümesi Ω ve 𝑝̃𝑖 =
𝐿
𝑈
𝐿
𝑈
〈[𝜇𝑝𝑖
, 𝜇𝑝𝑖
], [𝑣𝑝𝑖
, 𝑣𝑝𝑖
]〉 (𝑖 = 1,2, … , 𝑛) aralık değerli Pisagor bulanık sayıların birleşimi olsun.
𝑛
∑𝑖=1 𝑤𝑖 = 1, 𝑤𝑖 ≥ 0 olması şartıyla 𝑤 = (𝑤1 , 𝑤2 , … , 𝑤𝑛 )𝑇 𝑝̃𝑖 ’’nin ağırlık vektörüdür. Aralık
değerli pisagor bulanık ağırlıklı geometrik ortalama (IVPFWG-Interval Valued Pythagorean Fuzzy
Weighted Geometric) aşağıdaki gibi tanımlanır [14]: Ωn → Ω
𝐼𝑉𝑃𝐹𝑊𝐺𝑤 (𝑝
̃,
̃,
̃,
̃𝑛 ) =
1 𝑝
2 𝑝
3 … 𝑝
𝑤𝑖

2 𝑤𝑖

𝑤𝑖

𝐿
𝑈
𝐿
([∏𝑛𝑖=1(𝜇𝑝𝑖
) , ∏𝑛𝑖=1(𝜇𝑝𝑖
) ], [√1 − ∏𝑛𝑖=1 (1 − (𝑣𝑝𝑖
) )

2 𝑤𝑖

𝑈
, √1 − ∏𝑛𝑖=1 (1 − (𝑣𝑝𝑖
) ) ])

(7)
2.1.2 Pisagor Bulanık AHP’nin adımları
Aralık değerli pisagor bulanık AHP ’nin adımları aşağıdaki gibidir:
Adım 1. Uzmanların görüşlerine göre Tablo 1’deki dilsel ifadeler esas alınarak 𝑅(𝑟𝑖𝑘 )𝑚𝑥𝑚 ikili
karşılaştırma matrisi oluşturulur.
Tablo 1. Aralık değerli PB- AHP yöntemi için dilsel ifadeler ve Pisagor bulanık sayılar
Dilsel İfadeler
Kesinlikle Düşük Önemli (KDÖ)
Çok Düşük Önemli (ÇDÖ)
Düşük Önemli (DÖ)
Ortalamanın Altında Önemli (OAÖ)
Ortalama Önemli (OÖ)
Ortalamanın Üstünde Önemli (OÜÖ)
Yüksek Önemli (YÖ)
Çok Yüksek Önemli (ÇYÖ)
Kesinlikle Yüksek Önemli (KYÖ)
Eşit Önemli (EÖ)

𝝁𝑳
0
0.1
0.2
0.35
0.45
0.55
0.65
0.8
0.9
0.1965

Aralık değerli Pisagor Bulanık Sayılar
𝝁𝑼
𝒗𝑳
0
0.9
0.2
0.8
0.35
0.65
0.45
0.55
0.55
0.45
0.65
0.35
0.8
0.2
0.9
0.1
1
0
0.1965
0.1965

𝒗𝑼
1
0.9
0.8
0.65
0.55
0.45
0.35
0.2
0
0.1965

Adım 2. Üyelik ve üyelik dışı fonksiyonların alt ve üst değerleri arasındaki fark matrisi (𝑑𝑖𝑘 )𝑚𝑥𝑚
denklem (8)-(9) kullanılarak bulunur.
𝑑𝑖𝑘𝐿 =𝜇2

2
𝑖𝑘𝐿 −𝑣 𝑖𝑘𝑈

𝑑𝑖𝑘𝑈 =𝜇2

2
𝑖𝑘𝑈 −𝑣 𝑖𝑘𝐿

(8)
(9)

Adım 3. Aralık çarpımsal matris 𝑆 = (𝑠𝑖𝑘 )𝑚𝑥𝑚 denklem (10)-(11) kullanılarak bulunur.
𝑠𝑖𝑘𝐿 = √1000𝑑𝐿

(10)

𝑠𝑖𝑘𝑈 = √1000𝑑𝑈

(11)
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Adım 4. Denklem (12) kullanılarak 𝑟𝑖𝑘 ’nın belirlilik değeri 𝜏 = (𝜏𝑖𝑘 )𝑚𝑥𝑚 hesaplanır.
𝜏𝑖𝑘 = 1 − (𝜇2 𝑖𝑘 − 𝜇2 𝑖𝑘 ) − (𝑣 2 𝑖𝑘𝑈 − 𝑣 2 𝑖𝑘𝐿 )
𝑈

(12)

𝐿

Adım 5. Denklem (13) kullanılarak normalizasyon öncesi ağırlık matrisini elde etmek için 𝑇 =
(𝑡𝑖𝑘 )𝑚𝑥𝑚 , 𝑆 = (𝑠𝑖𝑘 )𝑚𝑥𝑚 matrisi ile belirlilik dereceleri çarpılır.
𝑡𝑖𝑘 = (

𝑠𝑖𝑘𝐿 +𝑠𝑖𝑘𝑈
2

) 𝜏𝑖𝑘

(13)

Adım 6. Denklem (14) kullanılarak normalize edilmiş öncelik ağırlıkları 𝑤𝑖 bulunur.
∑𝑚 𝑡

𝑖𝑘
𝑤𝑖 = ∑𝑚 𝑘=1
∑𝑚
𝑖=1

(14)

𝑘=1 𝑡𝑖𝑘

3. UYGULAMA
Tedarikçi seçiminde kullanılacak kriterler, konu ile ilgili literatür taramasının yapılmasıyla birlikte
uygulamaya konu olan işletmede alanında yeterli bilgiye sahip üç uzman tarafından oluşturulan
ekip ile görüşülerek belirlenmiştir. Uygulamanın hiyerarşik şeması Şekil 1’de gösterilmiştir. PBAHP yöntemiyle belirlenen her bir kriterin öncelik ağırlığı bulunmuştur. Kriter ağırlıklarının elde
edilmesinin ardından, üç alternatif tedarikçi kriter bazında PB-AHP yöntemiyle incelenerek en iyi
alternatif tedarikçi belirlenmiştir.
Kombi Tedarikçi Seçimi

Kalite

Maliyet

TDK-1

Pazarlama Stratejisi

Lojistik Destek

TDK-2

Teknik Servis

TDK-3

Şekil 1. Uygulamanın hiyerarşik şeması

Uzman kişilerden Tablo 1’de yer alan bulanık dilsel ifadelere göre, kriterlerin birbirleri üzerindeki
etkisini değerlendirmeleri istenmiştir. Uzmanlardan birinin kriterler arasındaki ilişkinin dilsel
ifadelerle değerlendirdiği matris Tablo 2’de gösterilmiştir. Uzmanların dilsel ifadeleri aralık
değerli pisagor bulanık sayılara çevrilmiştir. Her bir matrisin tutarlılık oranı hesaplanmış ve 0.1’in
altında olduğu görülmüştür. Her bir uzmanın önem ağırlığı uzmanların alanlarında çalıştıkları yıl
bazlı deneyimlerine göre, 0.36, 0.30, 0.34 olarak belirlenmiştir. Tablo 3’de uzman
değerlendirmelerine göre kriterlerin geometrik ortalamaları gösterilmiştir.
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K1
K2
K3
K4
K5

Tablo 2. Bir uzmanın kriterler arasındaki ilişkiyi dilsel ifadelerle değerlendirmesi
K1
K2
K3
K4
EÖ
EÖ
YÖ
DÖ
EÖ
EÖ
OÖ
YÖ
DÖ
OÖ
EÖ
DÖ
YÖ
DÖ
YÖ
EÖ
YÖ
EÖ
DÖ
YÖ

K5
DÖ
EÖ
YÖ
DÖ
EÖ

Tablo 3. Tüm uzman değerlendirmelerinin geometrik ortalaması ve kriterlerin ağırlıkları
K1
K2
K3
K4
K5
K1 0.20 0.20 0.59 0.59 0.20 0.24 0.68 0.74 0.43 0.59 0.68 0.81 0.39 0.54 0.88 0.94 0.34 0.47 0.88 0.94
K2 0.30 0.33 0.59 0.61 0.20 0.20 0.59 0.59 0.38 0.52 0.81 0.88 0.43 0.59 0.68 0.81 0.20 0.20 0.59 0.59
K3 0.31 0.47 0.89 0.95 0.40 0.55 0.81 0.87 0.20 0.20 0.59 0.59 0.27 0.41 0.90 0.95 0.38 0.43 0.62 0.74
K4 0.38 0.53 0.70 0.83 0.31 0.47 0.89 0.95 0.57 0.70 0.63 0.75 0.20 0.20 0.59 0.59 0.31 0.47 0.89 0.95
K5 0.51 0.62 0.65 0.77 0.20 0.20 0.59 0.59 0.25 0.33 0.88 0.94 0.43 0.59 0.68 0.81 0.20 0.20 0.59 0.59

Kriter No.
K1
K2
K3
K4
K5

Tablo 4. Kriterlerin normalize edilmiş öncelik ağırlıkları
Kriterler
Maliyet
Kalite
Pazarlama Stratejisi
Lojistik Destek
Teknik Servis

w
0.161
0.241
0.152
0.211
0.233

w (%)
16.11
24.15
15.20
21.17
23.37

Uzman görüşlerinin neticesinde, doğalgaz sektöründe kombi tedarikçisinin belirlenmesinde en
önemli kriterin % 24.15 önem derecesine sahip kalite (K2) kriteri ve % 23.37 önem derecesine
sahip teknik servis (K5) kriteri olduğu sonucuna varılmıştır. Kriterlerin ağırlıklarının
belirlenmesiyle birlikte, kriter bazında alternatiflerin değerlendirilmesi de PB-AHP yöntemiyle
yapılmıştır. Kriter ağırlıkların hesaplanmasında yapılan işlemler alternatiflerin
değerlendirilmesinde de yapılmıştır. Kriterlere ait Tablo 4’te gösterilen öncelik ağırlıkları ile Tablo
5’te gösterilen alternatiflerin kriter bazında ağırlıkları çarpılarak Tablo 6’da gösterilen
alternatiflerin öncelik ağırlıkları bulunmuştur.

TDK-1
TDK-2
TDK-3

TDK-1
TDK-2
TDK-3

Tablo 5. Alternatiflerin kriter bazında PB-AHP’e göre ağırlıkları
K1
K2
K3
K4
0.3873
0.7865
0.3497
0.5248
0.3806
0.1228
0.3648
0.1479
0.2321
0.0906
0.2855
0.3273
Tablo 6. Kriter bazında alternatiflere ait öncelik ağırlıkları
K1
K2
K3
K4
K5
0.0624
0.1899
0.0531
0.1111
0.1198
0.0613
0.0297
0.0555
0.0313
0.0518
0.0374
0.0219
0.0434
0.0693
0.0622

K5
0.5124
0.2215
0.2661

w
0.536
0.230
0.234

Tablo 6’ya göre, alternatifler arasından belirlenen en iyi tedarikçinin “TDK-1” olduğu sonucuna
varılmıştır. Doğalgaz sektöründe yer alan işletme için alternatif tedarikçiler kriter bazında
incelendiğinde, TDK-1’in kalite ve teknik destek açısından diğer alternatif tedarikçilere göre daha
iyi olduğu görülmüştür.
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4. DUYARLILIK ANALİZİ
ÇKKV yöntemlerinde uzmanların önem ağırlıkları kritik rol oynamaktadır. Uzmanların önem
ağırlıklarına göre sonuçlar değişebilmektedir. Bu sebeple, uzmanların önem ağırlıkları
değiştirilerek farklı senaryolarla kriterlerin önem ağırlıklarının değişip değişmediği incelenmiştir.
Şekil 2’de uzmanların önem ağırlıkları farklı senaryolara göre değiştirilerek duyarlılık analizi
yapılmıştır.

Uzman ağırlıkları

0,4

0.36 0.30
0.34

0.35 0.31
0.34

0.34

Senaryo 1

Senaryo 2

0,35

0.32
0.34

0.33 0.33 0.33

0,3
0,25
Mevcut Durum

Uzman 1

Uzman 2

Senaryo 3

Uzman 3

Şekil 2. Uzmanların önem ağırlıkları

Teknik Servis

Maliyet
25
20
15
10
5
0

Lojistik Destek
Mevcut Durum

Kalite

Pazarlama Stratejisi
Senaryo 1

Senaryo 2

Senaryo 3

Şekil 3. Kriterlerin duyarlılık analizi sonuçları

Şekil 3’te gösterilen duyarlılık analizi sonucuna göre, uzmanların önem ağırlıkları değiştikçe
mevcut durum ve yapılan üç farklı senaryo için kriterlerin ağırlığında ve önem sıralamasında ciddi
bir sapma olmadığı değerlerin başa baş oldukları görülmüştür.

5. SONUÇ
Tedarikçi seçimiyle ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, maliyet, kalite, teknik destek gibi
kriterlerin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. İşletmelerin kârlılığını artırıp devamlılığını
sürdürebilmesi için rakiplerine karşı daha üstün ve yeniliklere daha açık olmaları gerekmektedir.
Bu aşamada, karar verme süreci büyük önem taşımaktadır. Doğalgaz sektöründe yer alan işletme
için alternatif kombi markaları arasından kalite, teknik servis ve lojistik destek kriterlerinde
oldukça iyi olan birinci tedarikçiyi seçmeleri gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu çalışma, doğalgaz
sektöründe faaliyet gösteren tedarikçi işletmeler, satışlarını artırmak için özellikle kalite, lojistik
destek ve teknik servis alt yapılarını güçlendirmeleri gerektiğini ortaya koymuştur. Maliyet ve
pazarlama stratejileri kriterlerinin ise, kalite, teknik servis ve lojistik destek kriterlere göre daha
az önemli olduğu görülmüştür. Uzmanların kriter ağırlıkları farklı senaryolarla değiştirilerek
duyarlılık analizi yapılmıştır. Duyarlılık analizi sonuçlarına göre, üç farklı senaryo için kriterlerin
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önem ağırlıklarının ciddi bir biçimde değişmediği sonucuna varılmıştır. Gelecek çalışmalarda,
belirsizliği ifade etmede geleneksel bulanık kümelere göre oldukça iyi olan bulanık kümelerin
uzantıları olan nötrosofik kümeler, sezgisel bulanık kümeler ile yapılan ÇKKV yöntemlerinin
kullanılarak alternatiflerin seçilmesi, kriterlerin arttırılması gibi çalışmalar yapılabilir.
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Özet
Oryantiring Problemi (OP) gezginin/aracın başlangıç noktasından başlayarak en yüksek karı/faydayı
sağlayan konumların belirlenmesi ve bu konumlara uğranılmasından oluşan ve turun başlangıç noktasında
sonuçlandığı bir optimizasyon problemidir. Problem yapısında tüm müşterilere uğrama zorunluluğu
yoktur. OP, NP-zor bir kombinatoryal optimizasyon problemidir. Personel yönlendirme ve afet yardımı
yönlendirme gibi birçok gerçek yaşam uygulamasına sahiptir. Bu çalışmada OP’nin bir uzantısı olan Zaman
Pencereli Oryantiring Problemi (ZP-OP) ele alınmıştır. Ele alınan ZP-OP için bir dizi konum belirlenmiştir.
Belirlenen her bir konumun karı/faydası, hizmet süresi ve zaman aralığı bilinmektedir. Oluşturulacak turun
maksimum süresi belirlidir. Çalışma kapsamında ilk olarak, ele alınan problem için karışık tam sayılı
matematiksel model hazırlanmıştır. Önerilen matematiksel modelin büyük şebekeler için makul sürelerde
çözüm vermemesinden dolayı, problem Kısıt Programlama (KP) yaklaşımı ile çözülmüştür. Türkiye’nin
önemli turizm şehirlerinden biri olan İzmir için ilgi çekici turizm noktaları belirlenmiş ve önerilen yöntem
gerçek yaşam problemine uyarlanmıştır. Şehirde yer alan turizm noktaları için ilgi puanları (fayda) ve
turistlerin konaklayacağı otel belirlenmiştir. Her bir turizm noktası için ziyaret edilebileceği zaman aralığı
modele zaman penceresi olarak entegre edilmiştir. Problem ZP-OP şeklinde modellenmiş ve KP
kullanılarak en uygun rota bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Oryantiring Problemi, Karışık Tam Sayılı Programlama, Kısıt Programlama, Turizm,
İzmir.

Abstract
Orienteering Problem (OP) is an optimization problem that consists of determining the locations that
provide the highest profit/benefit starting from the starting location of the traveler/vehicle, visiting these
locations and resulting in the starting location of the tour. There is no obligation to visit all locations in the
problem structure. OP is an NP-hard combinatorial optimization problem. It has many real-life
applications such as staff routing and disaster relief routing. In this study, Orienteering Problem with Time
Window (OPTW), which is an extension of OP, is discussed. A number of locations have been determined
for the OPTW. The profit/benefit, service period and time interval of each location determined are known.
The maximum duration of the optimum tour is determined. Within the scope of the study, firstly, a mixed
integer mathematical model is prepared for the problem. Since the proposed mathematical model doesn’t
provide solutions in reasonable time for large networks, the problem is solved with Constraint
Programming (CP) approach. Attractive tourist points of interest for Izmir which is one of the major tourist
cities of Turkey are determined and the proposed method is adapted to the real-life problem Points of
interests (benefit) and the hotel where the tourists will stay have been determined for the tourism points
in the city. The time interval that can be visited for each point of interest is integrated into the model as
a time window. The problem is modeled as OPTW and the optimum route is determined by CP.
Keywords: Orienteering Problem, Mixed Integer Programming, Constraint Programming, Tourism, İzmir.

1. GİRİŞ
Oryantiring Problemi (OP), verilen N adet noktadan, toplam faydayı maksimize edecek şekilde,
bir grup noktanın seçilmesi ve seçilen noktaların arasında en kısa rotanın oluşturulmasını kapsar
[1]. Bu haliyle çokça bilinen Gezgin Satıcı Probleminin (GSP) bir varyantı olarak kabul edilebilir.
GSP’de tüm noktaların içerisinde bulunduğu bir rota belirlenirken amaç genellikle toplam kat
edilen mesafenin ya da toplam maliyetin minimize edilmesidir, OP’de ise belirli bir zaman

Endüstri Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Industrial Engineering Full Paper Proceedings

D.60

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

periyodu vardır ve bu zaman periyodu içerisinde toplam faydayı maksimize edilecek şekilde
mümkün olduğunca çok nokta rotaya dahil edilmeye çalışılır. Bu nedenle OP, gidilecek noktaların
seçildiği bir GSP olarak bilinir [2]. GSP’de olduğu gibi OP’nin de farklı yapıları bulunmaktadır:
Örneğin Zamana Bağlı ve Zaman Pencereli versiyonları mevcuttur [3], [4].
OP’nin birçok uygulama alanı bulunmak ile birlikte literatürde sıkça turist kafilelerinin rotalarının
planlanması üzerine çalışılmıştır. Bunun nedeni problem yapısının bu tarz bir probleme oldukça
uygun olmasıdır. Bir turist kafilesinin rotası planlanırken gezinin yapılacağı zaman sınırlıdır ve bu
sınırlı zaman içerisinde turistlere mümkün olduğunca fazla nokta gezdirilmeye çalışılır. Gezilecek
noktalar belirlendikten sonra verilmesi gereken karar da noktaların hangi sırada dolaşılacağı yani
kafilenin rotasıdır [5].
Uygulama alanlarına göre değişkenlik gösterebilir ancak genellikle ziyaret edilecek noktaların bir
zaman aralığı vardır; müzelerin açılış ve kapanış saatlerinin olması gibi. Bu tarz durumlar da
probleme zaman penceresi olarak eklenir; belirlenen her noktanın ziyaret edilebilecek en erken
ve en geç zamanı belirlenerek bu noktaların bu zaman aralıkları dışında ziyaret edilmesi
engellenmiş olur [2], [5]. Bu tip problemler literatürde Zaman Pencereli OP (ZP-OP) olarak
adlandırılmaktadır.
Problem kombinatoryal bir optimizasyon problemi olduğundan NP-Zor bir yapıya sahiptir. Bu
nedenle çözüm yöntemi olarak birçok yaklaşım geliştirilmiş, Matematiksel programlamanın
yanında çözüm süresini düşürmek amacıyla sezgisel ve meta-sezgisel yöntemlere de
başvurulmuştur [1].
Bu çalışmada, İzmir’de yapılacak turistik bir gezi planı için problem ZP-OP olarak ele alınmıştır.
İlk olarak karışık tam sayılı programlama yöntemi ile matematiksel model kurulmuş, devamında
kesin çözüm yöntemlerinden biri olan Kısıt Programlama (KP) ile problem çözülmüştür.
Çalışmanın geri kalanında; Bölüm 2’de konu ile ilgili literatür taraması yer almaktadır. Bölüm 3’te
Karışık Tamsayılı Programlama (KTP) ve KP modellerini içeren metodoloji sunulmuştur. Bölüm
4’te yapılan gerçek hayat uygulaması açıklanmış ve bulgular hesaplama sonuçları ile birlikte
analiz edilmiştir. Son olarak Bölüm 5’de ise çalışmanın sonuçları özetlenmiştir.

2. LİTERATÜR TARAMASI
OP ve varyantları hem kombinatoryal bir optimizasyon problemi olmasıyla hem de birçok gerçek
hayat uygulamasının var olmasıyla literatürde kendine geniş yer bulmaktadır. Uygulama
alanlarının geniş olması, varyant sayısının fazla olması ve problemlerin çözümü için birçok
yöntem geliştirilmesi konu hakkında araştırma makalelerinin yazılmasını sağlamıştır [1], [2], [5].
[1] çalışmalarında, son yıllarda yayınlanan OP çalışmalarını ele almış ve problemin son yıllarda
ortaya çıkan varyantlarını sunmuşlardır. Daha sonra çalışmada tüm problemler için çözüm
yaklaşımları, uygulama alanları, kıyaslama örnekleri verilmiş ve gelecek çalışmalar için bir ufuk
ortaya koyulmuştur. İlk olarak klasik OP için kronolojik bir özet verilmiş bu özet içinde Takım OP
(TOP), ZP-OP ve Zamana Bağlı OP (ZB-OP)’ne de yer verilmiştir. Konular hakkında temel bilgilerin
verilmesinin ardından her varyant için literatürde yer alan kıyaslama örnekler sunulmuş ve
kullanılan çözüm yöntemleri anlatılmıştır. Sonraki çalışmalar genellikle yeni ve daha hızlı çözüm
yöntemleri bulmaya odaklanmıştır. Çözülmeye çalışılan problem yapıları değişse de zaman
penceresi yapısı genellikle problemlere entegre edilmektedir. Örneğin [3] TOP’u Zaman
Pencereli olarak ele almışlar ve yapıcı bir sezgisel sunmuşlardır. Sezgiselin ana özelliği Yık ve
Yeniden Yarat (Ruin and Recreate) ile yeni çözümler üretmesidir. Yapılan sayısal deneylere göre
hibrit yöntemin kıyaslama örnekleri için efektif olduğu ve 7 yeni “best-known” çözüm elde ettiği
vurgulanmıştır.
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Bir başka OP varyantı olan ZBOP de zaman pencereli olarak sıkça kullanılmıştır. [4] çalışmalarında
problem için bir karmaşık tam sayılı programlama modeli sunmuşlar ve daha kısa sürelerde etkili
çözümlere ulaşmak için de Karınca Kolonisi Sistemi meta-sezgiselinden faydalanmışlardır.
Algoritmalarını Belçika yol ağına dayanan gerçekçi bir veri seti ile değerlendiren yazarlar kısa
hesaplama zamanlarında çok iyi sonuçlara ulaşabilmişlerdir.
Daha önce vurgulandığı gibi OP’nin birçok uygulama alanı bulunmaktadır. Ancak bunlardan en
çok bilinen ve üzerinde en çok çalışma yapılanı Turist Gezisi Tasarım Problemidir. Öyle ki OP’nin
sadece bu uygulamasını ele alan bir literatür inceleme makalesi bulunmaktadır [5]. Bu literatür
inceleme makalesinde yazarlar Turist Gezisi Tasarım Problemi ve uygulanan çözüm yöntemleri
hakkında genel bilgi vermektedir. Problemin ana gövdesinin OP ve TOP’ye dayandığını belirten
yazarlar farklı yapılara da yer vermişlerdir. Her spesifik problem için alternatif yaklaşımlar
arasında karşılaştırmalı analiz sağlamalarının yanında açık araştırma konularını detaylandırmış
ve gelecekteki çalışmalar için bir ufuk sunmuşlardır. Turist Gezilerinin Tasarlanmasında ziyaret
edilecek noktaların ziyaretçi kabul ettiği zaman aralıkları büyük önem arz etmektedir. Bu durum
da ZP-OP ile kolaylıkla ele alınabilmektedir.
Yapılan çalışmalarda görüldüğü üzere birçok OP varyantı için çeşitli çözüm yöntemleri
geliştirilmiştir. Geliştirilen kesin çözüm yöntemleri büyük boyutlu veri setleri için yetersiz
kaldığından araştırmacılar sezgisel ve meta-sezgisel algoritmalar ile optimale yakın olurlu
çözümler bulmayı hedeflemişlerdir. Ancak büyük boyutlu OP’leri için kesin çözüm yöntemleri
halen literatürde bir eksikliktir. Kesin çözüm yöntemleri için akla gelen ilk yöntem Matematiksel
Programlama olsa da KP da özellikle kombinatoryal optimizasyon problemleri için etkili çözümler
sağlayabilmektedir.
KP, özellikle çizelgeleme problemlerinde Matematiksel Programlamaya ikinci bir alternatif olarak
akla gelen bir kesin çözüm yöntemi olsa da hemen hemen tüm kombinatoryal optimizasyon
problemlerine uygulanabilmektedir. Matematiksel Programlamaya benzer şekilde; ele alınan
problemin modellenip bir çözücü yazılım ile çözülmesi gerekmektedir. Model yapısı
Matematiksel Programlamaya benzese de kısıtların ve değişkenlerin daha esnek bir yapıda ele
alınmasına izin verir. Sahip olduğu global kısıtlar ile problem daha net bir şekilde ifade
edilebilmektedir. KP’nın şu ana kadar OP için sınırlı sayıda uygulaması vardır. [6] ZP-TOP için bir
KP modeli geliştirmiştir. Yazarlar problemi tanıttıktan sonra daha önce uygulanan çözüm
yöntemlerinden bahsetmiş ve bunlar arasında sadece bir kesin çözüm yöntemi olduğunu ve
kendilerinin de yeni bir kesin çözüm yöntemi ortaya koyduklarını belirtmişlerdir. Modelin
verilmesi ve bir örnekle doğrulanmasının ardından yöntemin etkinliğini artırmak için bazı arama
algoritmaları denenmiştir. Yöntem kıyaslama örnekleri ile değerlendirilmiş ve algoritmalar ile
karşılaştırılabilir olduğu vurgulanmıştır.
Bu çalışmada da bir OP varyantı olan ZP-OP problemine bazı yeni kısıtlamalar getirilerek problem
farklılaştırılacak ve yeni tanımlanan model için bir Matematiksel ve bir de KP modeli
geliştirilecektir. Geliştirilen modellerin etkinliği İzmir bölgesinde yapılabilecek bir turist
planlamasına dayanan gerçek hayat verisi ile sorgulanacaktır.

3. METODOLOJİ
3.1 Karışık Tamsayılı Programlama Modeli
Ele alınan problemde, maksimum fayda sağlanacak rotanın belirlenmesi amaçlanmıştır. Problem
G = (I, A) olarak ifade edilen yönsüz bir graf üzerinde tanımlanmıştır, burada I ile graf üzerinde
yer alan düğümler kümesi, A ile de düğümler arasındaki bağlantılar kümesi temsil edilmiştir.
Ziyaret edilebilecek noktalar ve otelin yeri bir düğüm olarak ifade edilmiş ve düğümler arasındaki
bağlantılar A = {(i, j): ∀i, j ∈ N, i ≠ j} kümesinde tanımlanmıştır. Mevcut durumda
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oluşturulacak rotada, kullanılacak araç için izlenecek yolların açık olduğu varsayılmıştır. Aracın
düğümler arası geçiş süresinin (SSij) negatif olamayacağı ve SSij = SSji olduğu varsayılmıştır. Her
ziyaret noktasının fayda puanı Pi ve noktada geçirilen süre 𝑍𝑡𝑖 vardır. Ayrıca her bir düğüm için
en erken 𝐵𝑠𝑖 ve en geç ziyaret 𝐵𝑡𝑖 zamanları vardır. Ayrıca otelden ayrılan aracın ziyaret
noktalarına uğradıktan sonra, yine otele döndüğü varsayılmıştır. Çalışma kapsamında hazırlanan
KTP matematiksel modeli aşağıda verilmiştir.
Parametreler:
I
Ziyaret edilebilecek düğümler kümesi i ∈ 1. . n
Z
Ziyaret edilmesi zorunlu olan düğümler kümesi Z ⊂ U
SSi,j
i düğümünden j düğümüne gidişte geçen seyahat süresi
Pi
i düğümünün fayda puanı
Bsi
i düğümünün ziyaret edilebileceği en erken zaman
Bt i
i düğümünün ziyaret edilebileceği en geç zaman
Zt i
i düğümü ziyaret edildiğinde geçen ziyaret süre
M
Yeterince büyük sayı
Karar Değişkenleri:
1, eğer düğüm i ile j arasındaki bağlantı kullanıyorsa
Yij
{
0, diğer durumlar
1, eğer düğüm i ziyaret edilirse
Ci
{
0, diğer durumlar
Li
Düğüm i’den ayrılma zamanı
Ai
Düğüm i’ye varma zamanı
Amaç Fonksiyonu:
Maksimize ∑ni=1 Pi Ci
(1)
Kısıtlar:
∑ni=1 Yij − ∑ni=1 Yjk = 0 ; ∀j ∈ I
(2)
n
∑i=1 Yij ≤ 1 ; ∀j ∈ I
(3)
Cj ≥ ∑ni=1 Yij ; ∀j ∈ I
(4)
SSij ≤ Aj − Li + M(1 − Yij ) ; ∀i, j ∈ I
(5)
SSij ≥ Aj − Li + M(Yij − 1) ; ∀i, j ∈ I
(6)
Li = Ai + Zt i ; ∀i ∈ I
(7)
Ai ≥ Bsi ; ∀i ∈ I
(8)
Li ≤ Bt i ; ∀i ∈ I
(9)
L1 = 0
(10)
∑ni=1 Yij ≥ 1 ; ∀j ∈ Z
(11)
Ai , Li ≥ 0 ; ∀i ∈ I
(12)
Yij , Ci ϵ {0,1} ; ∀i, j ∈ I
(13)
Amaç fonksiyonu (1) ziyaret edilen düğümlerin toplam faydasını maksimize eder. Kısıt (2) her bir
düğüm için denge kısıtıdır. Kısıt (3) her bir düğümün en fazla bir kere ziyaret edilmesini sağlar.
Kısıt (4) ziyaret edilen düğümlerin belirlenmesini sağlar. Kısıt (5) ve (6) ayrılış zamanı ile yolculuk
süresini toplayarak ilgili düğüme varış zamanın belirlenmesini sağlar. Kısıt (7) herhangi bir
düğümde geçirilen servis süresini varış zamanına ekleyerek, ilgili düğümden ne zaman
ayrıldığının belirlenmesini sağlar. Kısıt (8) ve (9) zaman penceresi kısıtlarıdır. Kısıt (10) ile aracın
başlangıç anında otelden (düğüm 1) ayrılması sağlanır. Kısıt (11) yemek noktası için zorunlu
ziyareti sağlar. Kısıt (12) ve (13) ise karar değişkeni kısıtlarıdır.
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3.2 Kısıt Programlama Modeli
Daha önce belirtildiği gibi KP sahip olduğu global kısıtlar, aralık olarak tanımlanabilen değişkenler
ve modellemede sağladığı esneklikler ile kombinatoryal optimizasyon problemleri için ikinci bir
kesin çözüm yöntemi alternatifidir. OP de çok bilinen ve üzerine çok fazla çalışma yapılan bir
kombinatoryal optimizasyon problemi olsa da KP bu problem için sadece [6] tarafından
kullanılmıştır. Yazarlar çalışmalarında ZP-TOP’ni ele almışlar ve bu problem için bir KP modeli
önermişlerdir. Burada da [6]’nin çalışmasına benzer şekilde bir model kurulacak ancak ZP-OP
gerçek hayata uygun bir kısıt ile birlikte ele alınacaktır.
Kullanılan küme tanımları ve parametreler KTP ile aynıdır. Karar değişkenleri içinse aralık tipi ve
sıra tipi değişkenler kullanılacaktır. Aralık tipi değişkenler içerisinde değişkenin başlangıç zamanı,
bitiş zamanı ve büyüklük değerlerini barındırır. Aralık tipi değişkenler isteğe bağlı ya da zorunlu
olabilir, KTP’da kısıt ile belirtilen bu bilgiler KP’de değişken tanımında belirtilir [7]. Sıra tipi
değişkenler ise aralık tipi ile tanımlanan değişkenlerin hangi sırada işlem göreceği bilgisini saklar.
Bu bilgelere dayanarak tanımlanan iki değişken aşağıdaki gibidir;
Karar Değişkenleri:
𝑋𝑖

Ziyaret süresi 𝑍𝑡𝑖 ile i noktasındaki ziyareti tanımlayan isteğe bağlı aralık değişkeni.

𝑟𝑜𝑡𝑎

Noktaların hangi sırada ziyaret edildiğini gösteren sıra değişkeni.

Belirlenen tüm noktaların zaman penceresi bilgileri de 𝑋𝑖 değişkeni üzerinde tanımlanmıştır.
Belirtilen parametreler ve karar değişkenleri ile oluşturulan amaç fonksiyonu ve kısıtlar aşağıda
verilmiştir;
Amaç Fonksiyonu:
Maksimize: ∑n+1
i=1 Pi ∗ presenceOf(X i )
Kısıtlar:
first(rota, X1 )
last(rota, X n+1 )
startOf(X1 ) = 0
presenceOf(X i ) ; ∀ i ∈ Z
noOverlap(rota, Ssure)

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Amaç fonksiyonu (14) toplanan toplam fayda puanının maksimize edilmesini sağlar. Belirlenen
aralık karar değişkeni isteğe bağlı olarak tanımlandığından değişkenin var olup olmadığını
“presenceOf” global kısıtı ile kontrol edilebilir. “presenceOf” isteğe bağlı değişken var ise “1”
yoksa “0” değerini döndürür. Kısıt (15), belirlenen sıra değişkeninde eğer 𝑋1 var ise onun ilk
sırada olmasını sağlar. Benzer şekilde Kısıt (16), belirlenen sıra değişkeninde, eğer 𝑋𝑛 var ise onun
son sırada olmasını garanti eder. Kısıt (17) otelden ayrılış zamanının 0 anında olmasına sağlarken
Kısıt (18) de ziyaret edilmesi zorunlu olan noktalar kümesinde yer alan tüm noktaların çözümde
yer almasını sağlar. Bu noktalar bizim problemimiz için otel noktası (başlangıç ve son) ve öğle
yemeğinin yenileceği noktadır. Problemi klasik OP’den ayıran bu kısıt, gün boyu planlanacak bir
gezi için problemin gerçek hayata uygunluğunu artıracaktır. Son olarak “noOverlap” global kısıtı
(19) ile aralık tipi değişkenlerin aynı anda işlem görmesi yani noktaların aynı anda ziyaret
edilmesi önlenir. Ayrıca noktalar arası geçmesi gereken minimum süre Ssure ile belirtilen seyahat
süresidir. “noOverlap” kısıtı içinde yalnızca TransitionDistance fonksiyonları kullanılabilir. Bu
nedenle seyahat süresini belirten Ssure TransitionDistance fonksiyonu tanımlanmıştır. KP’da
aynı aralık değişkeni birden fazla kez tanımlanamadığından rotanın aynı noktada tamamlanması
için “n+1” otel noktası olarak tanımlanmıştır.
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4. UYGULAMA
Literatür taraması bölümünde de belirtildiği üzere OP, turist rotalarının tasarlanmasında sıkça
kullanılan bir problem yapısıdır. Belirlenen bir bölgedeki turistik noktaların en yüksek faydayı
sağlayacak şekilde dolaşılmasını sağlar. Ancak faydayı hesaplayabilmek, noktalar arası rotayı
hesaplayabilmek ve bu noktaların hangi zamanlarda ziyaret edilebileceğini belirlemek için bölge
hakkında verilerin toplanması gerekmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan
ve turistik bölgelerinin başında gelen İzmir’in merkezinde yer alan turistik noktaların kısıtlı
zamanda en yüksek faydayı sağlayacak şekilde nasıl gezilebileceği sorusuna bir cevap
aranmaktadır.
İzmir birçok tarihi ve turistik mekana sahiptir. Bu çalışmada bahsi geçen mekanlardan yalnızca
merkez bölgede yer alan önemli mekanlara yer verilmiştir. Ziyaret edilmesi gereken mekanlar
belirlenirken bölge halkı ve gezginlerin önerileri dikkate alınmıştır. Ayrıca Büyükşehir
belediyesinin hazırlamış olduğu İzmir’de Bir Gün Turizm Rehberinden de yararlanılmıştır [8].
Gezilmesi gereken noktalar belirlendikten sonra bu noktaların fayda puanları yine bölge
halkından alınan bilgilere göre belirlenmiştir. Belirlenen kişilerden ziyaret edilecek noktaların
puanlanması istenmiş ve her nokta için verilen puanların geometrik ortalaması alınarak fayda
puanları hesaplanmıştır. Geometrik ortalama, dönemden döneme meydana gelen bileşikleri
hesaba kattığından hesaplanma şekli açısından aritmetik ortalamadan daha avantajlıdır [9], [10].
Daha sonra bu noktaların hangi zaman aralıklarında gezilmesi gerektiği zaman pencereleri için
araştırılmıştır. Bu veriler toplanırken müze gibi açılış ve kapanış saatleri belli olan mekanların
zaman aralıkları kolayca belirlenebilmiştir, diğer mekanlar içinse bölge halkının genellikle tercih
ettiği zaman aralıkları kullanılmıştır. Zaman aralıkları da belirlendikten sonra ziyaret edilen
noktalarda geçirilen ziyaret süreleri aynı kaynaklar baz alınarak belirlenmiştir. Bu sürelere turist
kafilesinin araç kullanımındaki inme-binme süreleri de dahildir. Son olarak, noktalar arası mesafe
bilgisi Google Maps kullanarak belirlenmiş ve şehir içi azami hız sınırı olan 50 km/saat aracın hızı
olarak kabul edilmiştir. Bu bilgilere dayanarak seyahat süreleri hesaplanmıştır. Bahsi geçen
bilgilerin tamamı Tablo 1’de yer almaktadır. Belirlenen noktaların harita üzerinde gösterimi ise
Şekil 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Turist Gezi Tasarımı için belirlenen noktalar ve bilgileri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Gezi Noktaları (i)

Başlangıç (Bsi)

Otel
Kordon Boyu
Konak Meydan (Saat Kulesi)
Tarihi Asansör (Dairo Moreno Sokağı)
Kemeraltı Çarşısı
Agora Açık Hava Müzesi (Smyrna)
İnciraltı Deniz Müzesi
Hisar Camisi
Kızlarağası Hanı
Kültür Park (Fuar)
Teleferik
Kadifekale
Alsancak Sevgi Yolu
Kıbrıs Şehitleri Caddesi
Arkeoloji Müzesi

07:00
07:00
07:00
07:00
09:00
09:00
09:00
07:00
09:00
10:00
10:00
11:00
09:00
12:00
09:00
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Bitiş
(Bti)
20:00
20:00
20:00
20:00
18:00
18:00
17:00
20:00
20:00
20:00
20:00
16:00
20:00
13:30
18:00

Fayda
Puanı (Pi)
0
81,99
71,46
75,52
70,85
65,98
66,39
61,67
62,91
72,3
89,18
17,28
52,71
69,46
58,24

Ziyaret
Süresi (Zti)
0
60
45
45
90
60
60
45
60
75
90
60
60
45
60
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16
17
18
19
20

Oyun ve Oyuncak Müzesi
St. Polycarp Müzesi
Atatürk Müzesi
Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi
İzmir Mask Müzesi

09:00
15:00
10:00
08:30
09:00

17:00
17:00
16:00
17:30
17:00

60,1
69,32
79,88
64,37
62,09

45
45
60
45
45

Şekil 1. Belirlenen noktaların harita üzerinde gösterimi.

Tablo 1’de verilen ilk nokta otel noktasıdır ve bu nedenle fayda puanı sıfırdır. Ayrıca turist gezi
planı için belirlenen zaman aralığı otel noktasının zaman penceresi olarak belirlenmiştir. Bu
sayede turist kafilesinin geziye sabah 07:00’de otelden başlaması ve 20:00’den önce tekrar otele
geri dönmesi sağlanmıştır.
Problemin gerçek hayata uygunluğunu artırmak için klasik ZP-OP problemine ek olarak zorunlu
noktalar tanımlanmıştır. Bu yaklaşımın amacı tüm gün sürecek bir gezi planının içine bir yemek
molası yerleştirmektir. Bu mola için belirlenen noktalar arasında yer alan ve yemek alanlarınca
zengin olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi, yemek molası için zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca bu
noktanın zaman penceresi de bu molanın gün ortasına yerleşmesi için 12:00 ile 13:30 arası olarak
belirlenmiştir.
Bölüm 3.1 ve 3.2’de verilen modeller uygulama dahilinde hazırlanan veri seti ile Intel Core i57200U CPU 2.50 GHz işlemci ve 8.00 GB RAM özelliklerine sahip bir bilgisayarda çalıştırılmıştır.
Öncelikle KTP Modeli IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 12.10.0 ortamında kodlanmış, CPLEX
çözücüsü kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Modelin çözülmesi çok uzun sürdüğünden KP’ye
ihtiyaç duyulmuştur. KP modeli KTP Modeli ile aynı ortamda kodlanmış ancak CP Optimizer
çözücüsü kullanılmıştır.
Elde edilen çözümler incelendiğinde otel haricinde belirlenen 19 noktanın 14’ünün ziyaret
edildiği görülmüş ve elde edilen toplam fayda 955,294 olmuştur. Saat 07:00’de otel noktasından
başlayan gezi, saat 19:49’da yine otel noktasında sona ermiştir. Otel noktasından sonra uğranan
ilk mekan Kordon Boyu olmuş, öğle yemeği için belirlenen nokta olan Kıbrıs Şehitleri Caddesine
gidilmeden önce sırasıyla Hisar Camii, Konak Meydanı (Saat Kulesi), Agora Açık Hava Müzesi
(Smyrna), Oyun ve Oyuncak Müzesi ve Arkeoloji Müzesi ziyaret edilmiştir. Öğle yemeği için
verilen aranın ardından ilk olarak Atatürk Müzesine gidilmiş bu noktadan devam ederek sırasıyla
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İzmir Mask Müzesi, St. Polycarp Müzesi, Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi, Kültür Park
(Fuar) ve Kızlarağası Hanı ziyaret edilmiştir. Ziyaret edilen son nokta ise İzmir manzarasının en
güzel izlenebildiği yapılardan biri olan Tarihi Asansör olmuştur. Bu noktadan sonra da başlangıç
noktası olan otele geri dönülmüştür.
Ziyaret edilmeyen beş noktadan ikisi şehir merkezine nispeten uzak kalan Teleferik ve İnciraltı
Deniz Müzesi olmuştur. Diğer noktaların ise seçilmemesinde fayda puanları ve rotaya göre
seyahat mesafeleri etkili olmuştur.

5. SONUÇ
Oryantiring Problemi (OP), Turist Rotalarının Planlanması için sıkça kullanılan bir problem
çeşididir. Ancak problem yapısı sebebiyle NP-Zor olduğundan nokta sayısı arttıkça problemin
çözüm süresi de üstel olarak artmaktadır. Bu çalışmada çözümü aranan problemde otel dahil 20
nokta bulunmakta yani problem boyutu orta olarak ele alınabilmektedir. Bu boyutta bir
problemde dahi KTP modeli 2 saatten sonra halen çalışmaya devam ederken, KP modeli 30
saniyede çözüme ulaşmıştır. Bu sonuçlar göstermektedir ki OP için orta boyutlu problemlerde
hızlı şekilde çözüme ulaşmak istediğinde KP kullanılabilir ve daha büyük boyutta problemler
içinse sezgisellerin yanında iyi bir alternatif olabilir. Gelecek çalışmalar için yöntemin daha büyük
boyuttaki problemlerdeki yetkinliğinin sorgulanması adına seyahat edilecek noktaların sayısının
artırılması ile daha geniş bir seyahat planı hazırlanması ve sonuçların meta-sezgiseller ile
karşılaştırılması mümkündür.
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Özet
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ödeme sistemlerinin giderek yaygınlaştığı bu dönemde, sağladığı
taşıma, ödeme yapma, kullanma, koruma ve saklama gibi kolaylıkları sayesinde mobil ödeme sistemleri
gündem kazanmıştır. Bu süreçte akıllı ulaşım sistemlerinde mobil biletleme uygulamaları da popüler hale
gelmiştir. Mobil biletleme sistemi toplu taşıma yolcularına zaman, maliyet, kullanım kolaylığı açısından
birçok fayda sağlamaktadır. Ancak tüm satın alım döngüsünün çevrimiçi ortamda yaşanması mobil ödeme
uygulamasını siber saldırılara açık hale getirir. Her sistemde olduğu gibi akıllı ulaşım sistemlerinde de
şüpheli hareketler sergileyen, sistem zafiyetlerini kötüye kullanan, risk taşıyan kullanıcılar mevcuttur. Bu
kullanıcılar, masum kullanıcıların kişisel verilerini ihlal edebilir, uygulamanın müşteri kaybetmesine sebep
olabilir, sahte işlemler ile uygulama sahiplerinin gelirlerinin düşmesine yol açabilir. Bu gibi sebeplerle
uygulamadaki ihlalciler belirlenmeli ve uygulama içi hareketleri kısıtlanmalıdır. Böylece uygulamaların risk
farkındalığı artar, ihlalci işlemler engellenir, kimlik, kredi, banka kartı hırsızlığı ve kişisel verilerin ifşası
azalır, uygulama sahiplerinin kar marjı korunmuş olur. En önemlisi de müşteri memnuniyeti ve devamlılığı
sağlanır. Bu amaçla, bu çalışmada gerçek bir akıllı ulaştırma sisteminde mobil biletleme uygulamasını
kullanan şüpheli kullanıcıların tespit edilebilmesi üzerinde çalışılmıştır. Sistem içi riskler incelenmiş, riskleri
tespit edebilecek sorgular oluşturulmuş, böylece uygulamaya değişken girdisi sağlayacak kullanıcı geçmiş
profilleri yaratılmıştır. Kullanıcı profillerini izlemek ve ihlalci kalıplarını yakalayabilmek için bir makine
öğrenmesi algoritmasından yararlanılmıştır. Sistemde mevcut herhangi bir tespit mekanizması olmadığı
için şüpheli kullanıcıları ayırt eden sınıf etiketleri de yeterli değildir. Bu sebeple makine öğrenmesinde bir
kümeleme yönteminden faydalanılmıştır. Kullanıcı profillerinden hareketle, k-ortalama algoritması ile
kullanıcı davranışları birbirlerinden uzaklığına göre kümelere ayırılmış ve uygulama içindeki doğru küme
sayısını belirleyebilmek için k-ortalamalar algoritmasında dirsek yöntemi kullanılmıştır. Böylece
uygulamada benzer hareketlere sahip kaç tip kullanıcı olduğu istatistiksel bir yöntem ile belirlenmiştir.
Dirsek yöntemi sonucunda kullanıcıların iki kümeye ayrılması gerektiğine karar verilmiştir. Bu iki küme
kendi içlerinde benzer ancak birbirlerinden farklı davranışları içeren kullanıcıları içermektedir. Böylece
herhangi bir kurala bağlı kalmaksızın ihlalci kullanıcıların şüpheli hareketleri, masum kullanıcıların normal
hareketlerine olan uzaklığı ile doğal olarak birbirlerinden ayrı kümelenmiş ve sistem sahiplerinin
sistemlerindeki ihlalcileri ayırt edebilmeleri sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Makine Öğrenmesi, K-Ortalama Algoritması, İhlalci Analizi.

Abstract
With the development of technology in this period, when payment systems are becoming
increasingly widespread, mobile payment systems have gained the agenda thanks to the facilities such as
carrying, payment, usage, protection and storage. In this process, mobile ticketing applications in smart
transportation systems have also become popular. Mobile ticketing system provides many benefits to
public transport passengers in terms of time, cost and ease of use. However, having the entire purchasing
cycle online makes the mobile payment application vulnerable to cyber-attacks. As in every system, there
are users who exhibit suspicious movements, abuse system weaknesses and carry risks in smart
transportation systems. These users may violate the personal data of innocent users, cause the
application to lose customers, and lead to a decrease in the income of the application owners with
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fraudulent transactions. For such reasons, violations in the application should be identified and their inapplication activities should be restricted. Thus, the risk awareness of applications increases, fraudulent
transactions are prevented, identity, credit, debit card theft and disclosure of personal data are reduced,
and the profit margin of application owners is protected. Most importantly, customer satisfaction and
continuity are provided. For this purpose, in this study, it has been studied to identify suspicious users
using mobile ticketing in a real smart transportation system. In-system risks were analyzed, queries were
created that could identify risks. Thus user history profiles were created that would provide variable input
to the application. A machine learning algorithm has been used to monitor user profiles and to catch
fraudulent patterns. Since there is no detection mechanism available in the system, class labels that
distinguish suspicious users are not sufficient. For this reason, a clustering method has been used in
machine learning. Based on the user profiles, user behaviors are divided into clusters according to their
distance from each other with the k-means algorithm, and the elbow method is used in the k-means
algorithm to determine the correct number of clusters in the application. Thus, the number of users with
similar behaviors in the application was determined by a statistical method. As a result of the elbow
method, it was decided that the users should be divided into two clusters. These two clusters contain
users who have similar inside, but different behaviors with each others. Thus, without being bound by any
rules, the suspicious movements of the violating users, the distance from the normal movements of the
innocent users, were naturally clustered separately from each other, and system owners were able to
distinguish the violators in their systems.

Keywords: Machine Learning, K-Means Algorithm, Fraudster Analysis.

1. GİRİŞ
İhlalci analizi ödeme gerektiren sistemlerde masum kullanıcıların ihlalci kullanıcılardan ayırt
edilebilmesi, masum olmayan kullanıcıların hareketlerinin kısıtlanabilmesi için önemlidir. Bu
amaçla gerçek bir ödeme sistemi üzerinde, belirlenen bir makine öğrenmesinde kümeleme
yöntemi ile kullanıcıların otomatik olarak iki kümeye ayrılması hedeflenmiştir.
İnternetin yaygın kullanımı ile birlikte ödeme sistemleri çevrimiçi dünyaya taşınmıştır. Böyle bir
sistemde ödeme akışı internete bağlı bir cihaz üzerinden satın alıcı tarafından başlatılır, satın
alınan mal veya hizmetin finansal onayı çevrimiçi banka doğrulaması ile gerçekleşir. Çevrimiçi
satın alımın sıklıkla yapıldığı uygulamalardan biri de biletleme sistemleridir. Bu sistemlerde fiziki
bilet yerine elektronik ortamdan yaratılan mantıksal biletler kullanılır. Bilet bedelinin satıcıya
aktarılması süreci uygulama sahibinin belirlediği bir ödeme aracı ile gerçekleşir. Tüm bu ödeme
döngüsünün çevrimiçi olması sisteme saldırıların artmasına yol açmaktadır. Bu sebeple ödeme
sistemlerinde sıklıkla ihlalci analizine ihtiyaç duyulur.
Bu çalışmada da makine öğrenmesi kullanarak oluşturulan akıllı ve otomatik bir tespit sistemi
sayesinde ihlalci analizi yapılması ve böylece bir mobil uygulama kullanıcılarının ihlalci ve masum
olarak kümelere ayrılması amaçlanmıştır.

2. İHLALCİ ANALİZİ
İhlal kelimesi Türk Dil Kurumu’na göre “bozma, zarar verme, yasa ve düzene uymama” şeklinde
tanımlanmaktadır. Birçok saldırı şekli bulunmakla birlikte bu çalışmada çevrimiçi ortamlarda
yapılan kimlik hırsızlığı, mal ve hizmet hırsızlığı, çalıntı kredi kartı ile yapılan satın alımlar gibi
siber saldırılar incelenmiştir. Amaç bu ihlalcilerin akıllı bir sistemle belirlenmesi ve sonrasında
hareketlerinin kısıtlanarak uygulamada daha fazla zarara yol açmalarının önlenmesidir.
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2.1 Elektronik Ödeme Sistemlerindeki Saldırı Türleri
Ödeme sahtekarlığı, geniş anlamda, yasadışı kazanç sağlamak için her tür ödeme işleminden
alınan bilgileri kullanan herhangi bir faaliyet olarak tanımlanabilir. Bu tür dolandırıcılık, kredi ve
banka kartları, nakit, çek, çevrimiçi veya mobil ödeme ve otomatik takas odası işlemleri dahil
olmak üzere her tür ödeme cihazında gerçekleştirilebilir. Ödeme işlemleri daha çok elektronik
hale geldikçe, bir ödeme işlemindeki ilgili tarafların birbirini tanımaması nedeniyle, ödeme
sahtekarlığının boyutu ve kapsamı kısmen büyümüştür [8]. Elektronik ödeme işleminde
dolandırıcılık küresel bir sorundur. Tüm ülkelerde ve sektörlerde ihlalci hareketler bulunur. Son
zamanlarda internet kullanımının daha fazla insana ulaşması ile birlikte dolandırıcılık yaygın hale
gelmiş, internet, dolandırıcılık yapmak için uygun bir yöntem olmuştur. Çünkü internet, bununla
uğraşan kişilerin gerçek kimliklerini gizlemeye izin verir ve bu nedenle dolandırıcılar anonim kalır.
İnternet, iş fırsatlarını artırdıkça, suçlular çevrimiçi dolandırıcılık için daha karmaşık ve etkili
yollar geliştirir [7].
Çevrimiçi bir uygulama üzerinde birçok saldırı türü meydana gelebilir. Kimlik hırsızlığı, kredi kartı
veya banka kartı hırsızlığı, uygulamanın ya da sitenin kopyalanması, sahte yazılım kullanılması,
sahte kimlik, sahte ödeme yöntemi veya sahte hesap üretme gibi saldırılar en sık karşılaşılanlar
arasındadır.

2.2 Saldırı Tespit Mekanizması
Dolandırıcılık modelleri dinamiktir. İhlalciler, yeni tespit tekniklerine yanıt olarak stratejilerini
sürekli değiştirirler. Bir sistem manuel olarak ayarlandığında, hileli davranış önemli ölçüde
değişmiş olabilir. Dolandırıcılık düzeyi, iş uygulamalarında yapılan değişiklikler nedeniyle sürekli
olarak önemli ölçüde değişir. Ayrıca, dolandırıcılığı gözden kaçırmanın veya yanlış alarmlarla
uğraşmanın maliyetleri işletmeye göre değişkenlik gösterir. Tüm bu nedenlerden dolayı, bir
dolandırıcılık tespit sisteminin yeni koşullara kolayca adapte olması önemlidir. Sistem, yeni
dolandırıcılık modellerini fark edebilmelidir. Ayrıca, örneğin sahtekarlık düzeyi veya yanlış alarm
değişiklikleriyle başa çıkma maliyeti gibi alarm oluşturma davranışını da değiştirebilmelidir [6].
Bu durumda dolandırıcılık tespiti sürekli gelişmelidir. Suçlular, belirli bir hileli davranış tarzının
tespit edilebileceğini anladığında, stratejilerini uyarlayacak ve başka ihlalleri deneyeceklerdir [4].
Dolandırıcılık tespiti için istatistiksel araçlar çok sayıda ve çeşitlidir, çünkü farklı uygulamalardan
elde edilen veriler hem boyut hem de tür açısından farklı olabilir, ancak ortak temalar vardır. Bu
tür araçlar temelde gözlemlenen verilerin beklenen değerlerle karşılaştırılmasına dayanır, ancak
beklenen değerler bağlama bağlı olarak çeşitli şekillerde türetilebilir. Çok değişkenli davranış
profilleri, incelenen sistemin geçmişteki davranışına dayalı olabilir veya diğer benzer
sistemlerden tahmin edilebilir. Belirli bir aktörün bazen masum davranırken bazen sahtekarlık
yapabileceği gerçeğiyle işler daha da karmaşık hale gelir [5].
Teknolojik sistemlerde telekomünikasyon ağları, mobil iletişim, çevrimiçi bankacılık ve e-ticaret
gibi günlük yaşamın birçok alanında dolandırıcılık faaliyetleri meydana gelmiştir. Dolandırıcılık,
modern teknolojinin ve küresel iletişimin yaygınlaşmasıyla çarpıcı bir şekilde artmakta ve
işletmelerde önemli kayıplara neden olmaktadır. Sonuç olarak, dolandırıcılık tespiti araştırılması
gereken önemli bir konu haline gelmiştir. Dolandırıcılık vakaları, kaydedilen veriler ve kullanıcı
davranışı gibi mevcut devasa veri kümelerinden tespit edilmek zorundadır. Şu anda,
dolandırıcılık tespiti; veri madenciliği, istatistik ve yapay zeka gibi bir dizi yöntemle
uygulanmaktadır. Dolandırıcılık, veri ve kalıplardaki anormalliklerden keşfedilir [9].
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3. MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE İHLALCİ ANALİZİ
Dolandırıcılık, büyük miktardaki verinin yalnızca küçük bir parçası olduğu için, her birinin insan
eliyle kontrol edilmesini imkansız kılar. Bununla birlikte, bilgisayarlar oldukça kısa bir sürede
büyük ölçüde hesaplama yapabilirler. Bu da bilgisayarları dolandırıcılığı yakalamak için
mükemmel bir araç haline getirir. Her tür dolandırıcılık, düzenli verilere kıyasla kesinlikle
anormaldir; bu, dolandırıcılık kaydının, diğer normal verilerin uyduğu bazı belirli kurallara
uymayabileceği anlamına gelir. Dolandırıcılığı yakalamak, bu durumda, büyük miktarda veride
anormalliği yakalamak gibidir [13]. Büyük miktarda veri ile baş edebilme, binlerce kural
tanımlama, sürekli gelişen ihlalci davranışlara adapte olma gibi gereksinimler sebebiyle ihlalci
analizi akıllı bir sistemde otomatik olarak yapılmalıdır.
Tanımlayıcı istatistiklerin, korelasyonların vb. kullanımı son derece kullanışlıdır, ancak bu
yöntemler insanların verilerden kalıplar çıkarmasına büyük ölçüde bağlı olma eğilimindedirler.
Olası hileli davranışların tespiti gibi anlamlı sonuçlar üretmek için kalıpları otomatik olarak
çıkararak bu bağımlılığı azaltmak için makine öğrenimi yöntemleri kullanılabilir [2].
Günümüzün çok yetenekli dolandırıcılarını ve faaliyetlerini belirlemek için daha sağlam ve doğru
çözümlere ihtiyaç vardır. Anormallik tespiti ve makine öğrenimi tekniklerinin devreye girdiği yer
burasıdır. Verinin geri kalanından sapan verilerdeki veri noktalarını tanımlamak için anormallik
algılama teknikleri kullanılabilir. Eğitim verileri mevcut olduğunda, işlem anormalliklerini
belirlemek için denetimli öğrenme teknikleri kullanılabilirken, eğitim verileri mevcut
olmadığında denetimsiz anormallik algılama teknikleri kullanılabilir [1]. Denetimli öğrenme
tekniklerinde verilerin etiketleri önceden mevcuttur ve bu etiketler kullanılarak makine ilgili veri
seti üzerinde belirlenen sınıflandırma teknikler ile eğitilir. Ardından test veri seti üzerinde yeni
verilerin etiketleri sınıflandırılarak belirlenmiş olur. Denetimsiz öğrenmede ise veri etiketleri
kullanılmadan kümeleme teknikleri ile veri seti üzerinde doğal kümelenmeler oluşturulur.
Bu çalışmada veri seti etiketlerinin yetersiz olması sebebiyle denetimsiz öğrenme yöntemi tercih
edilmiştir. Denetimsiz öğrenme için kullanılan kümeleme yöntemlerinden ise K-ortalamalar
algoritması kullanılmıştır.

3.1 K-Ortalamalar Kümeleme Algoritması
Kümeleme, aynı kümedeki verilerin benzer olması, ancak farklı kümeye ait verilerin farklı olması
için veri nesnelerini ayrık kümeler halinde gruplama işlemidir. En basit kümeleme biçimi, belirli
bir veri kümesini ayrık alt kümelere bölerek belirli kümeleme kriterlerinin optimize edilmesini
amaçlayan bölümsel kümelemedir. En yaygın kullanılan kriter, her nokta için karşılık gelen küme
merkezinden mesafesini hesaplayan ve daha sonra veri setindeki tüm noktalar için bu
mesafelerin toplamını alan kümeleme hata ölçütüdür. Kümeleme hatasını en aza indiren popüler
bir kümeleme yöntemi, k-ortalamalar algoritmasıdır [10]. K-ortalamalar sayısal, denetimsiz,
deterministik olmayan, yinelemeli bir yöntemdir. Basit ve çok hızlıdır, bu nedenle birçok pratik
uygulamada yöntemin iyi kümeleme sonuçları üretebilecek çok etkili bir yol olduğu
kanıtlanmıştır [12].
K-ortalamalar prosedürü, her biri tek bir rastgele noktadan oluşan k küme ile başlar ve oradan,
ortalaması yeni noktanın en yakın olduğu gruba her yeni noktanın eklenmesinden sonra oluşur.
Bir gruba bir puan eklendikten sonra, yeni noktayı hesaba katmak için o grubun ortalaması
ayarlanır. Böylece, her aşamada k-ortalamalar, temsil ettikleri grupların ortalamaları haline gelir
(dolayısıyla k-ortalamalar terimi olarak anılır) [11].
K-ortalamalar algoritmasının adımları aşağıdaki gibi açıklanabilir:
•

Adım 1: k değeri kadar rastgele sınıf merkezleri belirlenir.
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•
•
•

Adım 2: Her bir verinin belirlenen merkez noktalarına uzaklığı hesaplanarak, veri hangi
merkeze yakınsa o merkez kümesine etiketleme yapılır.
Adım 3: Tüm noktalar merkez kabul edilerek yeniden uzaklık hesaplama ve etiket atama
işlemi yapılır.
Adım 4: Adım 2 ve Adım 3 belirlenen iterasyon sayısı kadar çalıştırılarak, sapmaların
minimum olduğu değer bulunur.

K-ortalamalar algoritmasında k küme sayısının belirlenmesi kümelenmenin performansını
doğrudan etkileyen en önemli etmendir. Bu sebeple sezgisel olarak küme sayısını belirlemek
yerine, bu seçimi istatistiksel bir yönteme dayandırmak sonuçların kalitesini etkiler. Kortalamalar algoritmasında küme seçimi için sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri dirsek (ing.
Elbow) yöntemidir. Dirsek yöntemi, küme sayısının bir fonksiyonu olarak açıklanan değişkenlik
yüzdesine bakan bir yöntemdir. Kümeler tarafından açıklanan değişkenlik yüzdesine karşılık
olarak küme sayısı çizilir. Grafiğin ilk kümeleri hesaplamaya çok fazla bilgi katar, ancak bir
noktada marjinal kazanç önemli ölçüde düşer ve grafiğe bir dirsek açısı verir [3]. Dirsek kuralının
temel fikri, her kümedeki örnek noktaları ile kümenin ağırlık merkezi arasındaki mesafenin
karesini kullanmaktır. Hata karelerinin toplamı ya da kümeler içi karelerin toplamı (WCSS) olarak
bilinen performans göstergesi kullanılır. WCSS’nin küçük değerleri, her kümenin merkezine daha
yakınsak olduğunu gösterir. Küme sayısı, gerçek küme sayısına yaklaşacak şekilde
ayarlandığında, WCSS hızlı bir düşüş gösterir. Küme sayısı gerçek küme sayısını aştığında, WCSS
düşmeye devam eder ancak düşüş hızı hızla yavaşlar [14]. Böylece grafikte bir diresek açısı
oluşur. Doğru k değeri, bu dirsek noktasında seçilerek, dirsek kriteri ile küme sayısına karar
verilmiş olur. 𝑐𝑖 küme merkezleri ve 𝑥 küme içindeki veri noktası olmak üzere, WCSS formülü (1)
numaralı formülde verilmiştir.
𝑘

𝑊𝐶𝑆𝑆 = ∑(∑ (𝑥 − 𝑐𝑖 )2 )
𝑖=1 𝑥∈𝑐𝑖

(1)
Dirsek yöntemi basitçe aşağıdaki gibi açıklanmıştır:
1.
2.
3.
4.
5.

Küme sayısı k=2 olarak seçilir.
Formül (1)’de verilen karesel hatalar toplamı hesaplanır.
Küme sayısı bir birim arttırılır.
Önceki ve yeni hesaplanan WCSS’ler farkı minimum olana dek adım 2 ve 3 tekrarlanır.
Farkın minimum olduğu küme sayısı doğru küme sayısıdır. Bu adımda hesaplama
durdurulur, doğru küme sayısı seçilmiş olur.

4. UYGULAMA
Çalışmanın uygulama bölümünde bir mobil biletleme uygulamasına sahip, akıllı ulaştırma
sistemleri geliştiricisi olan Kentkart firmasının ABD müşterilerine ait veriler kullanılmıştır.
Uygulamada tüm müşterilerin ihlalci olup olmadığını gösteren ve kullanıcıları otomatik olarak
ihlalci-masum olarak kümelere ayıran akıllı bir sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Mevcut
yapıda kullanıcılar göz ile kontrol sonucu ciddi ihlalci hareketlere rastlanırsa kara listeye
alınmakta ve erişimi kısıtlanmaktaydı. Gözle kontrolün zorluğu, kullanıcıların belirli ihlalci
kalıpların dışına çıkarak öngörülemez hareketler sergilemesi, ihlalcilerin bulunması ile harcanan
zaman ve işgücü kaybı ve gözden kaçan ihlalcilerin yol açtığı maliyet sebebiyle firmanın akıllı bir
ihlalci tespit mekanizmasına duyduğu ihtiyacı karşılamak için bu çalışma yapılmıştır. İhtiyaç
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duyulan akıllı tespit mekanizması için makine öğrenme yöntemlerinden k-ortalamalar kümeleme
yöntemi seçilmiştir. Bu yöntem ile kullanıcıların geçmiş davranışları baz alınarak birbirlerine
benzer davranışlar sergileyen kullanıcılar kümelenmiş, aynı masum davranışları sergileyen
kullanıcılar bir kümede, ihlalci davranışları sergileyenler başka bir kümede yer almışlardır.
Böylece kullanıcılar birbirlerinden uzaklığına göre doğal olarak ikiye ayrılmıştır.
İhlalci analizi için kullanıcıların satın alma, uygulamayı kullanma ve kişisel bilgileri sunma verileri
kullanılarak, kullanıcı profilleri hazırlanmıştır. Her bir profil, ilgili kullanıcıların ihlalci olup
olmadığını belirlemeye yönelik bilgileri taşıyan sorgulardan oluşan 35 farklı değişken
içermektedir. Örneğin kullanıcının çalıntı kredi ya da banka kartı kullanıp kullanmadığını
öğrenebilmek için ödeme yöntemleri, kart kullanım durumları, satın alma alışkanlıklarına dair
sorgular kullanılmıştır. Benzer şekilde kullanıcının sahte kimlik ile kaydolan bir kullanıcı olup
olmadığını belirleyebilmek için kaydolurken kullandığı mail adresi, telefon numarası
doğrulaması, çalıntı hesap durumuna karşı yanlış kullanıcı adı, yanlış şifre denemesi gibi
sorgulamalar yapılmıştır. Verilerin alındığı şirketin gizlilik politikası gereği değişkenler açıkça
verilememektedir.
Uygulamanın toplam 108652 kullanıcısı mevcuttur. Her kullanıcının uygulamada hayatına beyaz
listede olarak başladığı ve ardından gözle kontrol edilerek ihlalci kullanıcıların kara listeye alındığı
bilinmektedir. Tüm kullanıcıların 1500’ü gözle kontrol edilerek kara listeye alınabilmiş, kalan
kullanıcılar ise beyaz listede kalmıştır. Kurgulanan yöntemin doğruluğunu hesaplayabilmek için,
elde bulunan etiketli verilerden faydalanılarak yarısı kara listede ve diğer yarısı beyaz listede
olduğu bilinen 3000 kullanıcı, test veri setine alınmıştır.
Uygulamada küme sayısı, sezgisel olarak ihlalci ve masum olarak 2 küme şeklinde belirlenmiştir.
Ancak siyah ve beyaz bölgelerin yanında gri bölgelerin de bulunabileceği, yani, kesin olarak
masum ve ihlalci kullanıcıların arasında niyeti ve durumu belirsiz kullanıcıların da olabileceği,
böylece tehdit bölgelerinin artabileceği de bilinmektedir. Bu sebeple k parametresi seçimi,
uygulamadaki veri uzayı üzerinde verilerin kaç kümeye ayrıldığını belirleyen istatistiksel bir
yönteme dayandırılmıştır. Bu amaçla küme sayısını belirleyen dirsek yöntemine başvurulmuştur.
Dirsek yöntemi için verilerin her olası k değerine karşı küme merkezine olan uzaklıklarının karesi
toplamı hesaplanarak WCSS değerleri elde edilmiştir. Bu değerlere göre her olası k değeri için
grafik çizilmiştir.

Şekil 1. Dirsek Yöntemi Grafiksel Gösterim
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Grafik üzerinde uzaklık karelerinin toplamları arasındaki farkın azalmaya başladığı dirsek
noktasının k=2’ye karşılık gelen nokta olduğu görülmektedir. K=3 noktasından sonra fark
sabitleşse de k=2 ve k=3 arasındaki hassasiyetin çok düşük olduğu bilindiği için firmanın
uygulamış olduğu kara liste yönetim politikasına uyularak en uygun k değeri 2 olarak
belirlenmiştir.
2 küme için k-ortalamalar yöntemi test verileri için çalıştırılmış ve sonuçların hata matrisleri elde
edilmiştir. Matristeki değerlerin karşılıkları aşağıdaki gibidir;
•
•
•
•

Doğru Negatif (DN): Masum olduğu biliniyorken algoritma tarafından yine masum olarak
etiketlenen kullanıcı sayısı
Yanlış Negatif (YN): Masum olmasına rağmen algoritma tarafından ihlalci olarak
etiketlenen kullanıcı sayısı
Yanlış Pozitif (YP): İhlalci olmasına rağmen algoritma tarafından masum olarak
etiketlenen kullanıcı sayısı
Doğru Pozitif (DP): İhlalci olduğu biliniyorken algoritma tarafından ihlalci olarak
etiketlenen kullanıcı sayısı
Tablo 1. K-Ortalamalar Test Sonuçları

Referans Değerleri

Tahmin
Değerleri

Masum

İhlalci

Masum

1500 (DN)

0 (YP)

İhlalci

272 (YN)

1228 (DP)

Test veri seti çıktıları incelendiğinde toplamda 3000 kullanıcının 1772’si masum, 1228’i ise ihlalci
olarak kümelenmiştir. Algoritmanın, test verileri üzerinde hiç yanlış pozitif etiketlemesi
yapmadığı, ancak 272 kullanıcının, masumken ihlalci olarak etiketlediği görülmüştür. Hata
matrisinin doğruluk oranını ölçmek için aşağıdaki formül kullanılmıştır.

𝐷𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘 =

𝐷𝑃 + 𝐷𝑁
𝐷𝑃 + 𝐷𝑁 + 𝑌𝑃 + 𝑌𝑁
(2)

(2) numaralı formül kullanılarak hata matrisinin doğruluğu hesaplanmış ve doğruluk oranı 0,9093
olarak belirlenmiştir. Doğruluk oranı uygulama için yeterli görüldüğü için algoritma, ihlalci tespit
mekanizması olarak kabul edilmiş ve tüm verilere uygulanmasına karar verilmiştir.
Veri setindeki tüm kullanıcılar için k-ortalamalar yöntemi çalıştırılmış ve nihai durumda 92592
kullanıcı masum, 16060 kullanıcı ise ihlalci olarak kümelenmiştir.

5. SONUÇ
Mobil biletleme yeteneğine sahip bir mobil uygulama kullanıcıları arasındaki ihlalcileri
belirlemek amacıyla hazırlanan bu çalışmada k-ortalamalar algoritması kullanılarak kullanıcıların
profillerini oluşturan geçmiş hareketleri birbirlerinden uzaklığına göre iki kümeye ayrılmıştır.
Böylece herhangi bir kurala bağlı kalmaksızın şüpheli hareketler normal hareketlere olan uzaklığı
ile doğal olarak birbirlerinden ayrı kümelenmiş ve sistem sahiplerinin sistemlerindeki ihlalcileri
ayırt edebilmeleri sağlanmıştır. Algoritma ile sistemdeki tüm kullanıcıların %14,78’i ihlalci olarak
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belirlenmiş ve kara listeye eklenmiştir. Böylece geliştirilen ihlalci tespit mekanizması sayesinde
ihlalcilerden kaynaklanan maliyet azaltılmış, masum kullanıcıların kişisel verileri koruma altına
alınabilmiş, dolayısı ile müşteri memnuniyeti ve devamlılığı arttırılmıştır.
Çalışma, çağın siber suçları ile başa çıkabilmek için, iş dünyasında gerçek bir işletmenin gerçek
bir problemine cevaben hazırlanmıştır. Çalışma sonuçları işletmenin ihlalci tespit ihtiyacını
karşılar düzeyde belirlenmiş, dolayısı ile çalışma işletmede aktif olarak kullanılmak üzere
geliştirilmiştir.
İlerleyen çalışmalarda uygulama, sınıflandırma algoritmaları ile de çalıştırılarak sonuçlar,
kümeleme algoritması çıktısı ile karşılaştırılabilir.
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Abstract
Open innovation has become increasingly important for the companies in today’s
competitive business environment. Even improvements on products, processes, technologies,
and organizational structures are necessary for companies’ financial and organizational success,
environmental conditions are getting transformation and this issue requires to minimum
restriction for innovation inside a company. Shorter product life cycles, high R&D costs and
limited resources can be evaluated as the main internal problems for the companies. In this case,
open innovation concept proceeds innovative applications by communicating and sharing
information with different networks such as, customers, vendors, stakeholders, and R&D
centers. At this point, the main issue is to select efficient type of network according to
companies’ specific needs which will be supported by this collaboration. This study aims to
answer two main questions based on two selected case companies implementing open
innovation activities: 1) To what extent are networks being used by firms for open innovation?
2) What kind of networks predominate and most effective for open innovation collaboration?
To evaluate these research questions with business type criteria, Analytical Networking Process
(ANP) was applied by using SuperDecisions V3.2 software based on each case company. First,
collaborative network types were identified. Secondly, application steps were structured and
ANP model was constructed on SuperDecisions tool. At the end of this study, suitable network
types were defined due to the technological and R&D capabilities, and business models of the
selected case companies.
Keywords: Analytical Networking Process (ANP), Case Study, Network Selection, Open

innovation.

1. INTRODUCTION
Nowadays, environmental conditions of firms have become quick changes due to technological
developments and competitive conditions. All of these changes and increasing uncertainty force
to corporations to induce innovation for reaching their goals. Innovation is implementation of
organizational approach that focuses on new or improved product or technique, new promoting
strategy in organization of a particular firm [1]. It has been perceived as participating during a
central role at intervals the long survival of organizations. Basically, innovation is a tool for
organizations to adapt to environmental dynamism and to urge competitive advantage by
providing new product or services for underserved or unserved customers [2]. Innovations work
value for corporations by decreasing the costs of existing product or services, up their quality,
inventing new product or services that there is ample demand or delivering higher business or
delivery models [3]. Firms that area unit adopted to innovation in their processes affect new
development, making changes on their current product and interrupt to new markets all the
time. However, commercalizing a fresh technology and going into new markets get every
technical and market connected uncertainities. Uncertainity of latest market is making technical
uncertainity plenty of inauspicious and hard [4]. The basic plan of Open Innovation is that the
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purposeful use of distributed information each within and outdoors the corporate [5]. A lot of
figuratively, corporations are gap up their innovations processes to permit information
exchange and collaboration with external actors [6]. From a company's perspective, the usage
of external experience permits numerous blessings like higher client integration, reduced flop
rates or a reduced time to plug [7]. Within the open innovation funnel, external surroundings
action with the central organisation is vital, which might end up in partnerships, like alliances
and joint ventures [8]. To achieve a successful collaboration, partner selection is located at first
position among the main efficacies. Thus, corporations ought to decide that partner can offer
decent resolution to their specific desires. Partnership choice for open innovation is complicated
as a result of, it forces the boundaries of choosing organisations. In real cases, selected approach
to fulfill a network is applied in a high level of uncertainty surrounding [9]. Despite the fact that,
there are several studies on partnership choice [10]; but, many of them has not been written
specializing in partnership choice for open innovation [11]. During this case, this study first aims
to investigate what quite partnerships are adopted by open innovation company and what
networks are designated for this collaboration. Secondly, what types of network are the
foremost effective for the corporate is evaluated underneath two designated case corporations.
To answer this question, Analytical Networking method application is applied by exploitation
SuperDecisions multi-criteria decision making software supported the chosen cases to discover
the consequences among criteria of outlined want and judge network alternatives for
corresponding the requirement. Finally, network choice varying by firm and business is
evaluated between the cases in operation supported sectoral variations.

2. LITERATURE REVIEW
Open Innovation is split into two practices which are outbound and inbound open innovation
[12]. Outbound open innovation connects an external path to market for internal developments.
Out-licensing, alliance aggrements, and spin-offs are involved by this practice. It might provide
both financial and strategic opportunity. On the contrary, inbound open innovation firstly
explores external resources, and then integrates with the whole system for internal
development. Networking, intercompany collaboration, customer engagement and license
purchasing are activities within inbound open innovation practice [13]. Through inbound open
innovation, companies can access to new open-innovative resources [12]. This practice can
create extra cost because, it consumes money, time, and requires the ability for effective using
of external resources. Even though the outbound open innovation practice supplies to increase
company’s revenue; however, its’ application knowledge cannot be exactly explained [14]. For
all of the reasons, the contexts of these two practices have significant affects on company’s
collaboration decision so, decision-makers should clearly understand them at the beginning, and
then select one of the practice [14].
This study is focused on Ad-Hoc (External) approach in both fast moving consumption and R&D
sectors. It supplies two example companies of Ad-Hoc Approach to understand their open
innovation models and observe the insufficient points in implementation process of this
approach based on external knowledge. This approach uses external support to complement a
company’s own internal capabilities. Both selected case companies are adopted this open
innovation approach and this is also a reason of why these two companies were selected for this
study. In-House (Semi-Permanent) Approach depends on forming capabilities for open
innovation and engages with a semi-permanent resource in collaboration process. Semipermanent resources correspond the contacts and information of current or additional workers.
Once the workers leave, capabilities are often lost in future. Witzeman et al. (2006) states that
open innovation has four main phases which are Want, Find, Get and Manage [15]. Want phase
defines what the company wants and how they can innovate. In this step, both specific needs
and internal capabilities are defined. External sources are evaluated based on their capabilities
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and activity areas that would be desired being responsive to the needs. Technologies and
partners working with the company are found by Find phase. Building an open innovation
network is started in this apparently. Get phase negotiates the agreement with the external
partner. The most important focusing point in this step is choosing a right partner. This study
also deals with Get phase through all its steps. The last phase is Manage which manages the
relationship throughout the collaboration. Each open innovation phase makes easy to identify
and manage the capabilities of a company needed in this process.

3. OPEN INNOVATION NETWORKS
Selection of the right network is perhaps the foremost crucial side of open-innovation success
[16]. To raised perceive network-selection problems, there are four key queries evaluated to
notice specific options of the indicated network sorts to know that mode of network choices in
a open-innovation process: what capabilities will the network supply, what networks will be
reached, what quite business model used, and what is the business approach of a company.
Since corporations cannot utilize entirely on their own technological capabilities, they might
acquire new technology in many ways, together with licensing, strategic alliances, joint
ventures, and might create new markets through technological spin-offs that sit down with a
networking method of innovation. Networking implies that businesses set up and manage interorganizational networks, knowledge networks or price constellations in the early stages of the
related innovation project, not only to fit into external technology channels, but also to
effectively commercialize new goods [17].
Networks are often classified supported their capabilities as interorganizational or multifirm
networks, and intraorganizational or internal networks. Innovation researchers have had
detected multifirm networks for innovation, like strategic alliance, joint ventures, industrial
clusters, price chains [18]. Strategic alliance and joint R&D have tried their blessings on
enhancing product and method innovation performance, further as each exploitation and
exploration. Multinational firms widen their R&D activities and take a look at to search out world
partners to utilize cross border R&D resources, that is what we tend to decision world innovation
networks. To notice the appropriate network per its' capabilities are often generated by two
approaches; Matchmaking and Crowdsourcing. Matchmaking approach is useful once the
corporate nominal the requirement and search a network during a specific location. On the
opposite hand, Crowdsourcing approach is evaluated for seeking ideas with making an attempt
to draw in relevant data from one or additional teams of individuals through the web.
3.1 Types of Open Innovation Networks
In this chapter, four main type of open innovation networks are presented. To investigate which
network type is the most suitable for each case company, Analytical Networking Process
application is applied within this study.
3.1.1 Crowdsourcing Networks: Crowdsourcing networks have consultants in each business
everywhere the globe. Corporations have the flexibility to faucet into this international pool of
resources so as to combination info, notice solutions to issues, enhance audience participation,
increase complete awareness. To promote participation, some equally prize or reward may also
be given. To secure material ownership, rules could also be controlled right down to the bottom.
The value of this strategy depends on the used network and its suitability for the assignment in
hand. Problems to consider include what expertise and knowledge the network can have.
3.1.2 Focused Networks: This form of network demonstrates connections with common
characteristics, like science park companies, members of an academic or professional
organization, a community of start-up companies, a special interest group. In terms of the
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special abilities they provide, members of such networks will represent a great asset when the
company wanted to get support from a special network that deals with its requirements.
However, if the network includes individuals of very similar qualifications, the sophistication of
available information can be constrained.
3.1.3 Showrooms: These networks area usually known as marketplaces, though transactions do
not usually occur among them. Their purpose is to find businesses trying to integrate with a
technology, and to seek out one another. Data is mostly displayed via web with organisations
listing their concepts, needs, technologies, intellectual properties for others to look at. Latter
case technologies are usually patent protected. However, one company can develop a platform
to show unsuccessful concepts advance as solutions for crowdsourcing challenges to convey
others the prospect to amass them.
3.1.4 Network of Networks: This kind of network puts together operations and resources from
various networks, enabling better all of them along with a single entry point. They could include
a single organization representing as a core entry point as well as sharing information among
people who belong to several organizations. Such networks offer the advantage of drastically
broadening the search field, but if the number of possible solutions becomes really extensive to
be assessed comprehensively, they might also reveal competence management challenges.

4. METHODOLOGY
In methodology section, multiple case study approach and Analytical Networking Process (ANP)
are defined as applied methods. First of all, open innovation models of both case companies are
evaluated and their general business models are explained based on some specific questions
giving direction to next analyzing steps. Afterwards, Analytical Networking Process approach is
applied for investigating which network type (see Chapter 3.1) is the most suitable and which
factors are the most effective due to different business models and sectoral scopes of the
selected companies. All of the initial detections about the companies gathered from literature
and annual reports indicates the top innovative companies around the World. Case company
selection process is also based on the detected reports and academic studies about the
companies implementing open innovation.
4.1 Brief Information About Case Company 1
Case Company 1 works in the FMCG sector and has its’ own open innovation approach named
as Connect&Develop. There are four key Connect&Develop tools to innovate design, marketing,
packaging, and technology for open international networks. This form of partnership has been
operated well and the company has achieved better outcomes, moving beyond traditional
collaborative production with outside capital.
4.2 Brief Information About Case Company 2
Case Company 2 works in the technology industry and depends on international R&D networks
consisting of its own personnel with external promoters to facilitate product, technology, and
design innovation collaboration. According to its open innovation strategy, research institutes
have taken a vital part of this mission. Company also has founded numerous research institutes
throughout the globe. To improve future technology and thereby put better goods to market,
the organization supports research projects at such institutions worldwide. Every institute has
included various departments dealing with research and development for hardware, software,
or packaging.
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4.3 Analytical Networking Process (ANP) Application
Analytical Networking method (ANP) is a methodology that enables teams or people to agitate
the links between factors of advanced structure within the decision-making method [19]. The
essential structure covers associate influence network of clusters and nodes contained inside
the clusters. Priorities are established by exploitation pairwise comparisons and judgment. ANP
assumes that criteria do not influence alternatives and do not rely on one another. Similarly,
alternatives do not conjointly rely on one another. It tries to look at that what is going to be the
simplest network various for each case firms supported their recent wants by applying Analytical
Networking method. At the start of the study, network varieties mentioned in previous chapter
(see Chapter 3.1) appointed as alternatives and four criteria that effective on the alternatives in
network choice method outlined. In Table 1, alternatives and criteria area unit given in rows and
columns are given. Rows area unit diagrammatical because the criteria and columns area unit
alternatives.
Table 1. Criteria and Alternatives for ANP Application

Crowdsourcing
Focused
Showrooms
Capabilities
Find, Get
Want, Find, R&D
Find, Get, R&D
Success fee
Success fee
Success fee
membership,
membership,
membership,
Charging
Proportional to
Proportional to
Proportional to
time
time, Flat fee
time
Style and
Remote
Embedded, Remote
Remote
Approach
Business
User-centric
Efficiency-centric
Collaborative
Model

Network of networks
Want, Find, R&D
Success fee
membership,
Proportional to time
Remote
Open platform

In this study, ANP application is performed by SuperDecisions multi-criteria decision making
software because, it provides correct calculations and stable results. Besides, there are only a
few studies combined open innovation, ANP and SuperDecisions keywords in literature.
Therefore, this study also motivates itself to contribute this area with a new application
methodology. Designed ANP network structure using SuperDecisions software is illustrated in
Figure 1. According to structure design process, each criteria interacts with each other under
the main criteria box.

Figure 1. Designed Network Structure Model due to SuperDecisions Software
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After that, importance values scaled from 1 to 9 in increasing order of importance are assigned
via SuperDecisions judgments section as a result of binary comparison of the criteria. In this way,
weight of each criterion is assigned due to the otomatically calculated importance ratio. During
the decision on importance value assignment, open innovation visions and practices of the case
companies have been paid. At the same time, opinions of experts who are knowledgeable about
the needs of the FMCG and technology sectors were also received.
For case company 1, it has been determined that the most appropriate network type
determined as the Crowdsourcing Network due to company’s vision and needs (see Figure 2 ).
According to the criteria priorities determined after ANP operations, the most effective criterion
in network selection process is efficiency-centric with 0.58 (see Figure 3).

Figure 2. Network Score Table for Case 1

Figure 3. Criteria Priorities for Case Company 1

To check ANP sensitivity, sensitivity analysis plot is drawn to verify the model and it is observed
that the Crowdsourcing Network alternative is normalized to 1 in Figure 4.
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Figure 4. Sensitivity Analysis Plot for Case 1

For case company 2, according to the criteria priorities determined after ANP operations, it was
determined that the most effective criterion in network selection process is efficiency-centric
with 0.62 (see Figure 5). As a result of the application process, it has been determined that the
most appropriate network type determined as the Focused Network due to company’s vision
and needs (see Figure 6).

Figure 5. Criteria Priorities for Case Company 2

Figure 6. Network Score Table for Case 2
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To check ANP sensitivity, sensitivity analysis plot is drawn to verify the model and it is observed
that the Focused Network alternative is normalized to 1 in Figure 7.

Figure 7. Sensitivity Analysis Plot for Case 2

5. CONCLUSION
This study has been handled the open innovation network selection process in different sectoral
companies with the Analytical Networking Process (ANP) Approach. Within the scope of the
study, the key factors that will affect the open innovation business strategies of two leading
global case companies having an open innovation vision have been identified. The key aspect
that distinguishes this study from other research within the field of open innovation is the use
of a Multi-Criteria Decision Making software to analyse the data obtained through the case
study, and apply ANP method for network selection problem within the open innovation field.
In this context, ease of application is provided with SuperDecisions V3.2. software. As a result of
the study, it was determined that the efficiency-centric selection is the most effective criterion
in open innovation implementation, regardless of the type of open innovation network. As
future direction, it is aimed to expand the scope of the study with more criteria and network
types, to apply different Multi-Criteria Decision-Making approaches and benchmark the outputs
for multiple case studies.
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Abstract
During the normal operation of nuclear power plants, some radioactive wastes are produced in the
form of particles or aerosol gas in the reactor building. Particulate radioactive aerosols can be produced
in a wide variety of particle sizes, possibly in combination with non-radioactive aerosols. Emission of
corrosion products and fission products that are activated by the effect of nuclear rays generate aerosols
from two sources. These; are created by the adsorption of gases generated by radioactive decay and
volatile radionuclides formed during the fission process on the present suspended material. The most
important volatile radionuclides that form the gaseous radioactive waste produced during the normal
operation of nuclear power plants are halogens, noble gases, tritium, and carbon-14. The composition
and amount of radioactivity present in the various airborne waste streams depend largely on the reactor
type and release path. All gaseous waste from nuclear power plants must be treated before discharging
into the atmosphere. In this paper, radioactive radon gas was used to represent the radioactive gases
generated from nuclear power plants and natural zeolite was used as adsorbent material for radon
removal. A series of experiments were conducted to measure the performance of the filter made in the
zeolite. First of all, an approximate particle distribution size in the range of 1 to 3 mm was obtained by
grinding natural zeolite. The ground material was then compressed in cylindrical adsorbent moulds of 35
mm diameter and 10 mm height. After the moulds were filled with the material, they were dried by
heating to 110 ° C for 24 hours. At the end of the heat treatment, the adsorbent beds were cooled and
connected to the test apparatus. RAD7 radon test device was used in the experiments. The RAD7 is a
portable instrument that uses a solid-state alpha detector to measure radon gas concentrations in the
range of 4.0-750,000 Bq / m3. The sampler of the RAD7 device works by drawing an air sample from an
inlet filter into a 0.7 L sample cell covered with an electrical conductor. At the centre of the hemisphere,
the cell is a planar silicon detector implanted with an ion to measure radioactivity. As result of the
experiments, it shows that the zeolite filter absorbs 85% radioactive radon gas and can be used as an air
filter in nuclear power plants.
Keywords: Radioactive, radon, gaseous, zeolite, filter

1. INTRODUCTION
Fission and activation gases are also produced during the normal operation of nuclear power
reactors. Radioactive gases are transported to various parts of the building where the facility is
located as a result of their leakage in the reactor system. This is because the gases formed during
the reaction are completely dissolved in the reactor cooler. As a result, if a suitable filter is not
used, fission gases and radioactive particles spread around the facility. By integrating suitable
filters into the plant ventilation system, these gases are kept in the filter environment and not
spread to the atmosphere. In nuclear power reactors, radioactive gases are trapped with filters
in order to minimize the radioactivity released into the environment. In addition, radionuclides
in the form of particles can also be transported in the air in nuclear power reactors. The emission
points and size of radioactive gases and airborne particles depend on the reactor type (PWR /
BWR) and plant design. Typical gaseous and airborne particle source terms are defined in Table
1. The main sources of gaseous waste generation are presented in Table 2.
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Radioactive gas waste systems from nuclear power reactors are designed to keep the fission and
activation gases at extremely low levels for radioactive decay before they are released.
Containment methods include storage in pressurized tanks, long delay lines, and holding by
absorption in charcoal beds. The gas retention system, consisting of filters to keep radioactive
gases free from the environment, is integrated with radiation monitors that are capable of
monitoring emissions and also detect leaks, spikes, or other unintentional releases.
Table 1. PWR Gaseous Source Terms Prior to Treatment.
Gaseous
Radionuclide

Ci/year

Kr-85m

2.7E+1

Kr-85

2.6E+1

Kr-87

1.1E+1

Kr-88

3.3E+1

Xe-131m

6.5E+3

Xe-133m

1.1E+2

Xe-133

7.7E+3

Xe-135m

3.0

Xe-135

2.8E+2

Xe-137

<1

Xe-138

4.0
Total: 1.7E+4

The main gaseous fission products released in nuclear power reactors consist of various noble
gases such as xenon (Xe) and krypton (Kr). Many fission products are produced during the
nuclear fission process in reactors. Radioactive Gaseous fission products are released into the
reactor cooling system due to defects in the fuel coating and transport through the fuel coating.
Major emitted noble gases include (Kr, Xe) and radioiodine. Radioiodine can exist in a variety of
chemical forms such as I2, IO3, HOI, and CH3I.
Activation products as well as gaseous fission products are released as a result of the nuclear
fission process. Major released activation gases include nitrogen, oxygen, argon, and tritium. A
large number of particles are also activated in the reactor environment with these radioactive
gases. These particles include normal radionuclides found in both solid waste and liquid waste
streams. A list of specific activation products that generally occur in PWRs is presented in Table
2.
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Table 2. PWR Radioactive Particulate Release.

Radionuclide Particulates

Total Release Rate Ci/year

Cr-51

9.7E - 5

Mn-54

5.8E - 5

Co-57

8.2E - 6

Co-58

4.1E - 4

Co-60

5.9E - 5

Fe-59

2.7E - 5

Sr-89

1.6E - 4

Sr-90

6.3E - 5

Zb-95

9.1E - 6

Nb-95

5.0E - 5

Ru-105

1.7E - 5

Ru-106

7.8E - 7

Sb-125

1.7E - 6

Cs-134

4.8E - 5

Cs-136

3.3E - 5

Cs-137

1.1E - 4

Cs-138

2.9E - 6

Ce-144

1.3E – 5

Total:

1.2E - 3

PWRs have a relatively small volume of gas (15 cfm) enabling batch processing; Whereas, BWRs
have high gas volumes (250 cfm), which necessitates a continuous processing system [1].
Gaseous radioactive wastes are managed in three ways; a) Particle filtration, b) Gas adsorption,
and c) Decay in holding tanks. Various filtering units have been designed to remove both gaseous
radioactive waste and airborne particles. Commonly used systems include High-Efficiency
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Particulate Air Filters, HEPA filters, and coal adsorption. These systems include integrated
holding tanks for degradation and final release.

2. METHODS AND MATERIALS
In this research, zeolite-based mineral composite filter was prepared and experiments were
made to remove radioactive gaseous waste. Zeolite filters are prepared in 10 mm thickness and
45 mm diameter. Radon gas is used to represent radioactive gases. Radon is a naturally occurring
radioactive noble gas. It is part of the natural decay series of uranium (U) and thorium (Th) found
in all soils and rocks to a varying concentration. There are three radioisotopes of radon naturally
present in the environment: Radon-222 from the uranium-238 decay series, radon-220 from
thorium-232 decay series and radon-219 from uranium-235 decay series. Radon-219 is of low
radiological significance because of its short half-life of 4 seconds and uranium-235 represents
a small percentage (0.3%) of the activity of naturally occurring uranium. Inhalation of indoor
radon (222Rn) and thoron (220Rn) decay products is the most important source of exposure to
ionizing radiation for the human respiratory tract [2-4]. In this study, the radon measuring
device (Rad7) and integrated into the radon accumulation cell were used in the experiment
system (Fig.1). CAPTURE software was used to evaluate the measured values. The regular gas
flow was maintained via one-way gas valves to the radon measuring device (RAD7). The gas
drying column was added to the test system as an intermediate stage in order to prevent the
measurement system of the device from being affected by humidity. One-way valves are also
used to prevent radon gas recirculation. The test system is integrated into the radon meter and
the results are transferred to the computer via CAPTURE. In the beginning, unfiltered radon gas
test measurements were taken in the sniffing mode and unfiltered radon gas activity values
were determined. After the initial values were determined, the zeolite composite filter prepared
for this study was used for performance measurements.

Figure 1. Radon Measurement System
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Zeolite filter tests were performed when the radon accumulation in the radon deposition
chamber reached equilibrium. Initially, the reference material prepared only as binder material
was tested as reference material. Then, each filter sample was placed in the filtration system
and their adsorption capacities were determined. Comparison of additive amounts in terms of
radon gas filtering and determination of filtering performance of composites is determined and
presented in Figure 2.
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Figure 2. Filter Performance Test Results

3. CONCLUSION
The performance tests of zeolite-added composite filters for removing radioactive gaseous
wastes were successfully performed and their values were recorded. It was determined that the
zeolite filters can hold 70% radioactive radon gas. In the case of comparison of test materials,
the best performance was recorded for the 20% zeolite doped filter composite sample.

4. ACKNOWLEDGEMENTS
This work was supported by The Scientific Research Projects Coordination Unit of Istanbul
University. Project number FBA-2018-27741.

5. REFERENCES
[1] Radioactive Waste Technology. A. A. Moghissi, H. W. Godbee, S. A. Hobart. The American
Society of Mechanical Engineers, New York, NY. 1986
[2] Jay, H. Lubin et.al, Estimating Lung Cancer Mortality from Residential Radon Using Data for
Low Exposures of Miners. Radiation Research., vol. 147,1997, 126-134
[3] Chau, N.D., Niewodniczański, J. Dorda, A. Ochoński, E. Chrusciel. I. Tomza. Determination of
radium isotopes in mine waters through alpha- and beta-activities measured by liquid
scintillation spectrometry. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry., vol. 222, 1997,69–
74
[4] Yuan, L., Geng, S., Mao, J. et al., Investigating the mitigation effects of radon progeny by
composite radon removal device. J Radioanal Nucl Chem, 319, 2019, 204-205

Endüstri Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Industrial Engineering Full Paper Proceedings

D.89

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

Ayakkabı Üretiminde Saya Dikim İşlemlerinde Öğrenme Etkisinin
Belirlenmesi
Muhittin ERVÜZ1, İzzettin Hakan KARAÇİZMELİ2
1
2

Harran Üniversitesi, Endüstri Müh. Böl., Osmanbey Yerleşkesi, muhittinervuz@gmail.com
Harran Üniversitesi, Endüstri Müh. Böl., Osmanbey Yerleşkesi, hkaracizmeli@harran.edu.tr

ÖZET
İşlem sürelerinde öğrenme etkisi, ürün tasarımı yatırım projesi ve planlama gibi birçok alanda
yaygın olarak kullanılmaktadır. Öğrenme etkisi ilk olarak Wright tarafından havacılık sanayinde
kullanılmıştır. Öğrenme etkisinin hesaplanmasındaki zorlukların sebepleri arasında bireysel ve
örgütsel öğrenmedeki tecrübe düzeylerinin farklı olması yer almaktadır. Bu çalışmada ayakkabı
sektörünün saya dikim bölümündeki personellerin işlem süreleri üzerindeki öğrenme etkisi
belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın saya dikim bölümünde yapılmasının amacı, bölümdeki
işlemlerin emek yoğun olması ve operasyonel faaliyetlerin değişkenlik göstermesidir. Bu
bölümde modele özel dikim hatları tasarlanmakta olup parça sayısı ve model zorluğu öğrenme
oranını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Çalışılan model türleri, teknik üretimi
bakımından basit, orta ve zor olmak üzere üç grupta değerlendirilmiştir. Bu gruplar modelde
kullanılan parça sayısı ve parçalardaki işlem zorlukları dikkate alınarak belirlenmiştir. Gruplara
ayrılan modeller için iş merkezlerinden bağımsız olarak öğrenme etkisi oranları tespit edilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre öğrenme etkisinin zor modellerde daha fazla olduğu belirlenmiştir.
Bu sayede daha hassas üretim planları yapılabilecektir. Ayrıca bu oranları kullanarak üretim hattı
ile ilgili tahminleme çalışmaları yapılabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ayakkabı Üretimi, Öğrenme Etkisi, Saya Dikimi, İşlem süreleri

ABSTRACT
It is widely used in many areas such as learning effect, product design investment project and
planning during processing times. The learning effect was first used by Wright in the aerospace
industry. The reasons for the difficulties in calculating the learning effect include different levels
of experience in individual and organizational learning. In this study, the learning effect on the
processing times of the personnel in the number planting department of the shoe industry was
tried to be determined. The purpose of the study is to carry out the work in the counting section,
the processes in the department are labor intensive and the operational activities vary. In this
section, model-specific planting lines are designed and the number of parts and model difficulty
are among the factors affecting the learning rate. The types of models studied were evaluated
in three groups: simple, medium and difficult in terms of technical production. These groups are
determined by taking into account the number of parts used in the model and the processing
difficulties in the parts. Learning impact rates have been determined for models divided into
groups regardless of business centers. According to the results obtained, it was determined that
the learning effect was more in difficult models. In this way, more precise production plans can
be made. In addition, estimating studies on the production line can be carried out using these
rates.
Keywords: Shoe Production, Learning Effect, Upper Sewing, Processing Times
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1.GİRİŞ
Üretim yönetiminde geçmişe dayalı bilgiler genellikle kapasite planlama, iş gücü ihtiyacını
belirleme ve malzeme planlama gibi faaliyetlerde kullanılmaktadır. İşletmelerin birincil
amaçlarından biri de piyasaya düşük maliyetli ürün sunmaktır. Uygun maliyetle ürün üretmede
teknolojik alt yapı yatırımlarının yanında işletmedeki insan kaynağı unsurları da önem teşkil
etmektedir.
İşletmedeki insan kaynağının tecrübesi öğrenme kavramını etkileyen önemli faktörlerden
birisidir. Öğrenme kavramı üretim miktarı ve maliyet tahminlemede işletmelere yol gösterici
faaliyet olarak kullanılabilmektedir. Endüstriyel işletmelerde, öğrenme etksinin tespit edilirken
kümülatif üretim miktarları analizleri kullanılmaktadır.
Öğrenme etkisi ilk olarak havacılık endüstrisinde Wright tarafından ele alınmıştır. Wright üretim
miktarı iki katına çıktığında verimliliğin arttığını ve üretim süresinin düştüğünü bunun sonucu
olarak da maliyetlerin azaldığını ortaya koymuştur[1]. Wright tarafından yapılan çalışma
logaritmik yapıdaydı. Daha sonrasında yapılan çalışmalarda farklı değişkenler kullanılarak üstel
ve hiperbolik modeller kurulmuştur.
1950’li yıllarda küçük atölyelerde üretimi yapılan ayakkabı sektöründe 1980’li yıllardan sonra
makineleşme başlamıştır. Sektördeki işletmelerin çoğunluğu İstanbul ve İzmir’de yoğunlaşmıştır.
Üretici işletmelerin çoğu İstanbul’da faaliyet göstermektedir. İzmir, Konya, Bursa, Ankara,
Gaziantep, Manisa, Denizli, Adana, Malatya, Çorum (İskilip) son olarak gerçkeleşen
kümelenmeyle Şanlıurfa, ayakkabı üretiminin yapıldığı önemli şehirlerdir.
Sektörde son yıllarda askeri ayakkabılar, botlar ve iş ayakkabıları üretiminde hızlı bir gelişme göze
çarpmaktadır. Uluslararası standartlara uygun üretimin gerçekleştirildiği sektörde CE işaretli
ayakkabılar ülkemizde satışa sunulmakta ve AB ülkelerine ihraç edilmektedir.
Ayakkabı üretimi, kesim, saya dikim ve montaj operasyonlarından oluşmaktadır. Modellerin
üretimi teknikleri bakımından operasyonlarda farklılık gösterebilmektedir. Araştırmanın yapıldığı
saya dikim bölümünde modeller ortalama 40 parça civarındadır. Bu operasyonların yarısına
yakını makineler ile yapılmaktayken kalan diğer parçalar el yardımıyla yapılmaktadır. Saya dikim
bölümü diğer operasyonlara göre emek yoğun çalışılan bölümdür. Saya bölümünde yerleşim
düzeni modele göre değişirken kesim ve montaj birimlerinde operasyon sıralamaları
değişmemektedir.
Öğrenme etkisi literatürde maliyet, karlılık ve üretim çizelgeleme gibi alanlarda sıkça
kullanılmıştır. Fakat uygulamanın yapıldığı ayakkabı sektörüyle ilgili çalışmalara çok az
rastlanmıştır. Günday, yaptığı çalışmada öğrenme hızını sayısal bir şekilde ortaya koymuştur.
İşletmedeki personelleri bireysel olarak değerlendirip öğrenme hızını tespit edecek karar destek
sistemi kurmuştur [1]. Güneş, üretim işletmelerinde öğrenme etkisi üzerinden yola çıkarak
maliyet tahmini, karlılık ve başabaş analizi konularında araştırmalar yapmıştır.[2] Saban ve Köse,
üretim maliyetlerinde öğrenme etkisini grafik ve matematiksel modellerle incelemişlerdir.
Denizcilik endüstrisinde üretim maliyetlerinin tahmin edilmesine ilişkin uygulama yapmışlardır
[3]. Erol ve Çetiner, öğrenmenin maliyetleri düşürmede bir araç olarak kullanılmasını örnek olay
yöntemiyle incelemişlerdir [4]. Eren ve Güner, işe bağımlı çizelgeleme problemlerinde toplam
akış zamanını enküçüklemek için matematiksel model önermişlerdir [5].
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2.ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ
Öğrenme bir işlemin tekrar edilmesiyle çıktı miktarlarında artış olarak ifade edilebilir. Bir işteki
öğrenme oranı, faaliyetle faaliyeti yapan kişi arasındaki uyumun artarak maksimum düzeye
ulaşması buna bağlı olarak maliyet üzerindeki etkisiyle açıklanabilir. Öğrenme etkisi tekrarlı
işlerde personelin gelişim performansını tespit etmenin yanında yeni ürün devreye alınma
durumlarında yetersizliklerin tespit edilip azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Öğrenme etkisi
daha çok emek yoğun, makineleşmenin az olduğu üretimin gidişatının çalışanlar tarafından
belirlendiği sektörler için önemlidir.
Ortalama öğrenme eğrisi modeli matematiksel olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir [6].

𝑇𝑁 = 𝑇1 (𝑁𝑏 )

(1)

𝑇𝑁 : 𝑁. 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚 𝑖ç𝑖𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑘𝑙𝑖 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛

(2)

𝑇1 ∶ İ𝑙𝑘 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛 ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑙𝑚𝑒𝑠𝑖 𝑖ç𝑖𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑘𝑙𝑖 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛

(3)

𝑏 ∶ öğ𝑟𝑒𝑛𝑚𝑒 𝑒ğ𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑒ğ𝑖𝑚𝑖 = log (öğ𝑟𝑒𝑛𝑚𝑒 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤)/𝑙𝑜𝑔2

(4)

Aşağıdaki tabloda basit model grubunda vardiya süresi 540 dakika olan bir modele ait veriler yer
almaktadır.
•
•
•
•
•
•

Öğrenme oranı: excelde oluşturulan arayüze girilen değerlerin -1<b<0 arasında mutlak
farkı en az verecek şekilde tespit edilen sayısal değerdir.
N. Üretim süresi^Log Öğrenme oranı: N. Üretim değerinin öğrenme oranın logaritmik
üssü hesaplanır.
İlk ürünün üretilmesi süresi : Vardiya süresinin Üretim miktarına bölünmesiyle tespit
edilir.
N. Üretimin Süresi: Birinci birim üretim ile N. üretimin çarpılmasıyla hesaplanır.
Tahminlenen Üretim Miktarı : N. üretimin süresiyle vardiya süresinin çarpımıdır.
Mutla Fark: Gerçekleşen ve Tahmimlenen üretimin mutlak farkının hesaplanmasıyla elde
edilir.
Tablo 1. Örnek Model Çıktıları

Model
Gün

Üretim
Miktarı

N. Üretim
Miktarı

N. Üretim
Öğrenme oranı

N. Üretimin
Süresi(dk)

1
2
3
4
5
6
7

293
275
377
434
485
563
582

1
294
569
946
1380
1865
2428

1,000
0,586
0,551
0,526
0,507
0,493
0,481

1,8409
1,0796
1,0148
0,9675
0,9338
0,9078
0,8856

Tahminlenen
Üretim
Miktarı
293
500
532
558
578
595
610

8

602

3011

0,471

0,8679

622

20

9

600

3613

0,463

0,8532

633

33

10

582

4213

0,457

0,8409

642

60

Endüstri Mühendisliği Tam Metin Bildirileri
Industrial Engineering Full Paper Proceedings

Mutlak Fark
0
225
155
124
93
32
27

D.92

IES’20 International Engineering Symposium | Engineering Applications in Industry (Virtual)
December, 5-6 and 10-13, 2020 | Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

Öğrenme etkisinin faydaları, karakteristik özelliklere bağlı olarak yönetici işçilerin uyumuna göre
aşağıdaki gibi ifade edilmiştir [1].
• Üretim işlemlerinin tekrarlanmasıyla işçilerin işe alışması,
• Genel olarak koordinasyon, iş organizasyonu ve mühendislik ilişkilerinin gelişmesi,
• Alt birimlerde daha etkili ve verimli üretim süreci geliştirme,
• Daha etkili hammadde teminin geliştirilmesi,
• Daha etkili ve verimli araçların geliştirilmesidir.
Uygulama Şanlurfa’da ayakkabı üretimi yapan bir işletmenin saya dikim bölümünde yapılmıştır.
Bu bölümde üretilen modele göre personel ve makine yerleşimi yapılmaktadır. Saya dikim
bölümünde toplamda 19 iş merkezi yer almaktadır. Emek yoğun üretim yapılan bu operasyon,
işletmenin personel bakımından yarısından fazlasını bu bölümde bulundurmaktadır. İş
merkezlerine planlan modeller modelin zorluğu ve teknik tecrübe gözetilerek planlanmaktadır.
Üretim iş merkezlerinde personellerin tecrübe ve çalışan sayıları günlük farklılıklar
gösterebilmektedir. Modellerin sipariş miktarı ve iş merkezinin üretim hızına göre modellerin
tamamlanma süreleri değişmektedir.
Çalışmada 19 farklı iş merkezinin günlük üretim miktarı, çalışan personel sayısı ve model çalışma
gün sayısı verileri toplanmıştır. Çalışılan model türleri, teknik üretimi bakımından basit, orta ve
zor olmak üzere üç grupta değerlendirilmiştir. Bu gruplar modelde kullanılan parça sayısı ve
parçalardaki işlem zorlukları dikkate alınarak belirlenmiştir. Gruplara ayrılan modeller için iş
merkezlerinden bağımsız olarak öğrenme etkisi oranları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada
iş merkezlerinin son 3 aylık üretimleri dikkate alınmış olup veri setinde toplamda 63 model
değerlendirmeye alınmıştır.

3.BULGULAR VE TARTIŞMA
İşletmede, modellerin planlaması yapılırken tecrübe kriteri göz önünde bulundurulmuştur. Basit
modeller tecrübesi az olan iş merkezlerine planlanırken, orta ve zor grubundaki modeller
tecrübesi fazla olan iş merkezlerine atanmıştır. Model gruplarında 912 veriye ait üretim
miktarları değerlendirmeye alınmıştır. Sonuçlarla ilgili bilgiler Tablo-1’ de görülmektedir. Tablo1’ de görülen aritmetik ortalama ilgili gruptaki günlük gerçekleşen fiili üretim miktarı ile öğrenme
etkisi ile hesaplanan teorik üretim miktarı arasındaki farkların ortalamasıdır. Standart sapma ise
yine bu verilerin standart sapmasını ifade etmektedir.
Basit modellerin planlandığı iş merkezlerinin tecrübesi daha az olmasına rağmen diğer gruplara
göre basit grupta öğrenme etkisi daha fazla çıkmıştır. Çalışmanın çıktılarında orta zorluktaki
modellerin sayısı ve veri miktarı diğerlerine göre daha fazladır. Bu nedenle verilerdeki sapmalar
bu grupta daha fazla gerçekleşmiştir. Basit ve zor model gruplarında değerlendirmeye alınan
model sayıları ve veri miktarları birbirine yakın olmasına rağmen öğrenme etkisi zor modellerde
daha düşük gerçekleşmiştir.
İşletmelerde üretim hızını etkileyen birden fazla faktörler vardır. Bunlar personellerin günlük
performans düzeyleri, makinelerdeki duruşlar, malzeme akışlarındaki düzensizlikler ve yeni ürün
üretimi gibi faktörlerdir. İşte bu üretim hızını etkileyen diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen ve
tahminlenen üretim değerleri arasında farklar oluşmaktadır. Oluşan farklar, bazı modellerde
üretim gün sayısı arttıkça azalarak devam etmekte iken bazı modellerde gün sayısı arttıkça artış
göstermiştir. Tablo 2’de görüldüğü gibi b değerinin -1’e yakın olması öğrenme sürecinin daha
hızlı olduğunu göstermektedir. b değeri ne kadar 0’a yakın ise bu da öğrenmenin daha yavaş
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olduğu anlamına gelmektedir. Basit modellerde öğrenme eğrisini eğimi -1’e yakın zor
modellerde ise 0’a yakın değer almıştır.
Tablo 2. Model çıktıları

Model
Türü
Basit

Model
Sayısı
10

Veri
Miktarları
141

Öğrenme
Oranları
0,937

Öğrenme Eğrisi
Eğimi
-0,094

Aritmetik
ort.

Standart
sap.

-9,076

104,6

Orta

44

625

0,943

-0,085

-24,41

204,1

Zor

9

146

0,954

-0,068

3,433

74,5

4.SONUÇ
Öğrenme kavramı işletmelerin insan kaynakları, pazarlama, üretim ve yönetim gibi
departmanlarında farklı operasyonlarda kullanılmaktadır. Bir operasyon sürekli yapıldığı
takdirde tekrara bağlı öğrenmeyle beraber operasyon kaynaklarına yönelik gerekli olan iş gücü
ve malzemelere olan ihtiyaç azalır.
Çalışma sonucunda saya dikim bölümde öğrenme hızı sayısal olarak tanımlanmıştır. Basit
modellerden zor modellere doğru öğrenme etkisinin azaldığı belirlenmiştir. Bu durum model
zorlaştıkça öğrenmenin de zorlaştığı anlamına gelmektedir. Bu çıkarımlar yeni ürün geçişlerinde
tahminlenecek üretim miktarları ile ürün maliyetlerini hesaplamaya katkı sağlayacak,
maliyetlerdeki beklenmedik durumlara karşı daha gerçekçi hesaplamalar yapılabilecektir.
Öte yandan gerçekleşen üretim ile hesaplanan üretim arasında oluşan farklar ile bazı model
gruplarında ve modellerde oluşan yüksek sapmalar ise üretim miktarını etkileyen diğer
faktörlerin de etkili olduğunu göstermiştir. Araştırmanın devamında diğer faktörlerin
belirlenmesi ve öğrenme modelinin iyileştirilmesi üzerine çalışılması planlanmaktadır.
Üretim işletmelerinde, standart süreler zaman etüdü yardımıyla hesaplanmaktadır. Fakat bu
standart sürelerin kullanımında sahada çalışan personellerin öğrenme ve kavrama etkileri göz
önünde bulundurulmamaktadır. Bu nedenle operasyonlar faaliyete geçirildiğinde planlanan
sürelerde sapmalar meydana gelebilmektedir. Eğer işletmeler, kişi bazında öğrenme faktörleri
belirleyebilirse, zor işlere öğrenme algısı yüksek personellerin atanması kararını kolaylıkla
verebileceklerdir.
Ayrıca işletmeler yeni ürün tasarımlarında veya üründe yapılan değişikliklerin üretime olan
etkisini sayısal olarak ortaya koyabilmek için öğrenme eğrilerinden çıkarım yapabilirler. Bu
çıkarımlardan ortalama üretim miktarlarını hesaplayarak maliyet tahminlerini daha gerçekçi bir
zemine oturtma fırsatı bulabilirler.
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Abstract
Clinical decision support system (CDSS) is a kind of health information system to support not
only physicians but also other health professionals about their clinical decisions. CDSS mainly consists of
three components like a rule engine, an inference engine, and a mechanism to communicate. CDSS
should comply with privacy/ethical concerns besides the technical requirements. Soon, CDSS will have a
central role in the healthcare system with the help of algorithmic advances. This paper proposes
possible directions of CDSS in healthcare while discussing the advances in the technology and the
challenges for developing such systems by giving an example case study. The PERSIST project is an
example approved H2020 project for CDSS implementation. In this paper, some information about the
main ideas, objectives and implementation of CDSS of PERSIST will be given.

Keywords: Clinical decision support systems, knowledge base, wearable technology, explainable AI

1. INTRODUCTION
Clinical decision support systems (CDSS) are computer-based systems that leverage medical
knowledge and patient-specific data to respond to a request for decision support by providing
recommendations to improve the quality of the service provided to the patient. A complete
and successful CDSS has a complex structure and includes various components from different
scientific disciplines. Thus developers should take into account all faces of the CDSS while
implementing the CDSS.
CDSS mainly consists of three components like a rule engine, an inference engine, and a
mechanism to communicate. The rule engine directly depends on the data types which are
based on a knowledge base, a non-knowledge base (artificial intelligence (AI) algorithms), or a
hybrid of them. Although AI algorithms have become very popular in the healthcare sector as
others, there are some restrictions and obstacles to use them directly in the health-related
data and to gain the trustworthiness of the clinicians. One of the solutions to overcome these
difficulties is to use the explainable AI (XAI) methods.
An effective CDSS needs to be fed by analysis of clinical or health-related data for constructing
a knowledge base. Such data may include sensitive/personal information that needs to be
anonymized and to be prevented from re-identification. This means that CDSS should comply
with privacy/ethical concerns besides the technical requirements.
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On the other hand, wearable technology which plays an important role in the functioning of
the CDSS is becoming popular as a real-world data collector for heterogeneous and complex
health-related data to support more accurate and personalized decisions for both patients and
clinicians. Also, people using these smart devices in connection with CDSS via smart apps easily
benefit from healthcare technologies like telemonitoring or telehealth. The importance of
these kinds of technologies appeared more clearly nowadays. Because the COVID-19 situation
showed us that people might have limited access to health services and have difficulties in all
stages of treatment.
Main benefits of the CDSS are enhancing the patient care, reducing any type of errors,
decreasing the duplication efforts and enhancing the clinical workflow. On the other hand,
without doing complete requirement analysis and without taking into account the previous
experiences, CDSS may produce unwanted outputs. For not facing this kind of problems, some
frameworks were developed for the implementation of CDSS. As a common approach from the
frameworks, “CDSS five rules” were suggested[1]:
1. Supplying the right information (evidence-based guidance, reflecting the clinical
guidelines, and addressing the clinical need)
2. Giving the information to the related people (care team, the patient, managers)
3. Getting the data from the right sources (EHR, mobile devices, patient portals, IoT
devices)
4. Providing the right intervention/input formats (e.g., order sets, flow-sheets,
dashboards, patient lists)
5. Providing the right points as output in the workflow (for decision making or action)
The PERSIST (Patient-centered SurvivorShIp care plan after Cancer treatments based on Big
Data and Artificial Intelligence technologies) project[2] is an example approved H2020 project
for all mentioned requirements for CDSS. PERSIST project aims at developing an open and
interoperable ecosystem to improve the care of cancer survivors. PERSIST will advance the
maturity level of existing algorithms that estimate the risk of re-identification in anonymized
datasets. The role of CDSS in the PERSIST project is to provide patient-specific and actionable
recommendations to health care providers for timely identification of symptoms and/or risks
associated with the development of new medical conditions or impairments in the quality of
life (QoL) of the patient.

2. COMPONENTS OF CDSS
CDSSs consist of three components like a rule engine, an inference engine, and a mechanism
to communicate[3]. The rule engine directly depends on the data types which are based on a
knowledge base, a non-knowledge base (AI algorithms), or a hybrid of them. The inference
engine applies logical rules to the knowledge base to deduce new information which includes
the real patient's data. It establishes if the CDSS conditions have been met and determine the
appropriate outcome. The purpose of the communications mechanism is to handle CDSS
communications into and out of the system.
2.1 Rule Engine
The type of the CDSS is determined by the development approach of the rule engine. The most
important and most difficult part of the CDSS is forming the rule engine. There are different
approaches for the knowledge base rule engine as case-based reasoning (CBR)[4] or rule-based
reasoning (RBR)[5]. That type of engines consumes development time and requires a
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significant initial effort and, limited in scale, due to the cost of human knowledge authoring
processes.
For the non-knowledge based rule engine, the number of options is in parallel with the AI
models. Non-knowledge base rule engines learn from past experiences and/or find patterns in
clinical data. In this way, they eliminate the need for writing rules and expert input. Although
the non-knowledge base rule engine provides advantages of AI models, developers should take
into account different things (transparency and explainability) rather than the accuracy of the
model from the point of healthcare view[6]. Hybrid type rule engines combine both
approaches and can take advantage of both formalized knowledge and available data[7]. For
these engines, the non-knowledge base part takes part as complementary to the knowledge
base approach to increase the rate of decision accuracy.

2.2 Inference Engine
The main work of the inference engine in CDSS is execution of the CDSS logical framework by
using the rule engine contents, record and the terminology services which are the components
of the knowledge bank. Inference engine determines action that should be taken according to
the given patient's circumstances.
2.3 Communication Mechanism
Communication mechanism is the responsible for handling the communications into and out
of the CDSS. Users may respond to CDSS as event or criterion values about entering clinical
data, searching for a drug, order setting and/or treatment regime. According to these inputs,
CDSS may give an output as an action in the form of alerts, guidelines, diagnostic refinements,
and smart forms.

3. OTHER FACTORS FOR CDSS
3.1. Wearable Technology
As the name implies, wearables are electronic devices that can be weared. Some examples are
fitness trackers, smart watches, ECG monitors, blood pressure monitors, biosensors[8]. The
advancement of wearable technology allows people to collect not only exercise data but also
health data. In addition, there is an increasing demand for recording those types of data. As a
collection role with heterogeneous and complex data, wearable technologies play an
important role in the functioning of the clinical decision support systems. Those technologies
provide real-world data and support more accurate decisions.
Wearable technologies are growing in popularity at the medical market after getting approval
of devices deemed medically accurate. People also becoming accustomed to these machines
such that the use of wearable devices by consumers in US had been increased from 9 percent
in 2014 to 33 percent in 2018[9].The worth of the wearable technologies market was 23B $ at
2018, the prediction about the amount for 2023 is 54B $ according to GlobalData
forecasts[10].
In healthcare, main functionalities of wearable technologies are to capture, analyze, and
aggregate physiological data which are collected by noninvasive and autonomous ways to
improve personalized decisions by CDSS. To be used with augmented reality (AR), Big Data,
artificial intelligence (AI), and cloud computing solutions are other advantages of wearable
technologies. On the other hand, data security, trust issues,and incentivization to regulatory
and ethical hurdles are still remaining as challenges on the way of wearable technologies.
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3.2. Privacy and Legal Issues
In today’s world we are producing data even when we are not doing anything. With the
growing ability of processing enormous volumes of data, we come across problems that we do
not need to keep in mind earlier: privacy and processing of sensitive information. One of the
most known sensitive information includes clinical or health related data. This means CDSSs
should comply with privacy concerns. By design and through access control mechanisms such
systems can be developed in awareness of privacy[11]. Many CDSSs have a knowledge base
obtained from analysis of patient data. Such sensitive data should be anonymized before
analysis in order to avoid re-identification. There are many techniques proposed so far like as
k-anonymity[12], l-diversity[13], t-closeness[14] and δ-presence[15]. The most challenging part
is that there is no standard and ideal way to keep sensitive data private. Therefore, specially
tailored techniques should be integrated into CDSS.
Another important issue about privacy is the regulations in which country a CDSS is servicing.
In the EU, USA and Turkey any information system should comply with GDPR[16], HIPAA[17]
and KVKK[18] regulations respectively. These regulations are mainly incorporated from OECD
recommendations for protection of personal data which are based on following principles:
Collection Limitation Principle, Data Quality Principle, Purpose Specification Principle, Use
Limitation Principle, Openness Principle, Individual Participation Principle, Accountability
Principle[19]. Early versions of working CDSS should be updated to be complied with
corresponding regulation.
3.3. Explainable Artificial Intelligence for CDSS
Although early AI models had easily explainable and understandable features, the latest AI
models like Deep Neural Networks (DNNs) have less interpretable features. Having hundreds
of layers with millions of parameters converts the latest AI models to complex black-box[20].
On the other hand, understanding the behavior of the system and explaining the meaning of
the output are more crucial than the correct binary prediction for most of the sectors,
especially for healthcare[21]. In this point, the new generation of AI models, explainable AI
(XAI), helps both developers and clinicians to be able to use them in a more trustable way in
their sectors.
or determining the explainability property of a model, some criteria like simulatability,
decomposability and algorithmic transparency, should be satisfied. The types of the XAI
models and ways about how a model can be converted into an explainable model described in
the study of Arrieta and et al (2020)[22]. According to the review, there are three main ways to
convert a model into an explainable one: model simplification (based on rule extraction
methods), feature relevance estimation (measuring the influence and importance of each
feature) and visualization techniques (achieving model-agnostic explanations).
By using the XAI models, the advantage of a more explainable property comes with the high
prediction accuracy. Thus, data scientists, developers, and product owners should more focus
into XAI models to provide more trustable, casual, informative, confident or fair solutions to
domain experts (medical doctors, insurance agents, vb.), managers and regulatory entities in
the near future than before for healthcare.
Main benefits to healthcare sector by looking at the generated explanations of XAI :
● Increasing the transparency by explaining the reason for a specific clinical decision.
That also increases the trust level of users.
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● Getting an opportunity to follow-up the factors that were used for prediction of the
output.
● Improving the model by decreasing the rate of erroneous predictions with
identifying the errors of learned rules.

4. CASE STUDY: H2020 PROJECT - PERSIST
An H2020 project, PERSIST (Patients-centered SurvivorShIp care plan after Cancer treatments
based on Big Data and Artificial Intelligence technologies), which is mainly about improving the
quality of the life of cancer survivors was approved by the EU Commission and started in
January 2020.
PERSIST project aims at developing an open and interoperable ecosystem to improve the care
of cancer survivors. The key results to be achieved by partners are increased self-efficacy and
satisfaction with care as well as reduced psychological stress for better management of the
consequences of the cancer treatment and the disease, resulting in an improvement in health
and wellbeing and a faster integration into the labor market, where applicable, compared to
usual care (KR1); increased effectiveness in cancer treatment and follow-up by providing
prediction models from Big Data that will support decision-making and contribute to optimal
treatment decisions with positive consequences in the QoL and the health status of survivors
(KR2); and improved information and evidence to advance the efficacy of management,
intervention and prevention policies/strategies to timely treat side effects and, if possible,
avoid secondary diseases and fatal events. The long-term result will be to reduce the socioeconomic burden related to cancer survivors’ care (KR3).
EMODA software is one of the partners and work package leaders of the project. EMODA is the
leader of the Decision Support System work package (WP5). The aim of WP5 is to provide
patient-specific and actionable recommendations to health care providers aiming at the timely
identification of symptoms and/or risks associated with the development of new medical
conditions or impairments in the QoL of the patient.
With this project, advancing the maturity level of existing algorithms that estimate the risk of
reidentification in anonymized datasets, showing the potential of big data technology for
making fundamental changes in care delivery for cancer survivors, enabling, for the first time, a
more complete and frequent update of the survivorship care plans based on the aggregation
and processing of real-time prospective data and contributing to create entirely new
knowledge and understanding on how patient behaviours and various patient-specific
comorbidities may influence health outcomes will be provided for better healthcare in the
future.
4.1. Implementation of PERSIST
Data flow in the PERSIST ecosystem is given in the figure below. Data will be obtained from
data storage and applications. Then it is transferred to the big data platform which is
connected to CDSS and Alert systems.
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Figure 1. General data flow

All data exchanged through the RESTful APIs will be sent and received as JSON structures, and
will be transmitted over channels secured using the Hypertext Transfer Protocol (HTTP) over
Transport Layer Security (TLS), also known as HTTPS and defined in RFC2818.
Output data
format will be in the FHIR format[23]. All requests are dispatched to the Inference Engine via
big data platform and the integration point is CDS-Hook[24]. CDS Hooks provide services
(restful API) to bring in recommendation from a CDS system (inference engine) into the patient
or clinician workflow (EMR, mHealth app). CDS-hooks are built into the architecture at
appropriate point to invoke to CDS services. CDS-hooks allows OHC to pass data to clinical
decision tools, and retrieve back recommendations for clinical actions without interrupting
workflows.
The API Director will handle the data flow between MHealth Application/multi-model sensor
network (MSN) and Big Data Platform. All relevant clinical data from MHealth App, MSN and
electronic health record (EHR) will be stored on the Big Data Platform. The Knowledge-base
will store clinically approved rule-sets which are derived from clinical model design. These
rules are utilized during the decision-making processes on the inference engine.
Alerts Management flows will also be implemented by EMODA. All patients are monitored by
the big data platform all time. When the patient data such as blood pressure comes from
wearable devices, the big data platform first decides if an alert flow will be executed or not
(e.g a “pre-alert”). If the platform decides to run alerts flow, it collects required parameters
and sends a request to Alert Management Engine, which will be developed in CDSS, via CDSHook API with Insights Workbench component. The results are sent back to the big data
platform in FHIR format as JSON data. Aforementioned details are depicted in Figure 2.
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Figure 2. PERSIST project inner connections

5. CONCLUSION
CDSSs play an important role in healthcare and development of supporting technologies makes
it more efficient day by day. In this paper major components of CDSS are discussed and a
sample study is given. The PERSIST project aims providing an increase in quality of life for
cancer survivors. In addition, the ecosystem developed helps both clinicians and current
patients by analysis of prospective data and up to date data feed. COVID19 pandemic showed
us that such systems play an important role in healthcare since patients have difficulties in
reaching health services or hesitate psychically going to the health center
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Özet
Arama hızı, tercih edilecek metasezgisel algoritmanın belirlenmesi için önemli bir kriterdir. Ada temelli
paralel metasezgisel algoritmalarda kullanılan göç parametreleri arama hızını belirleyen önemli
faktörlerdendir. Göç, iyi çözümlerin tercih edilen topolojiye göre belli aralıklarla alt popülasyonlar arasında
paylaşılması işlemidir. Göç aralığı, iki göç adımı arasındaki iterasyon sayısıdır. Göç oranı ise göç edecek
çözüm sayısını belirleyen orandır. Göç işlemi sayesinde, metasezgisel algoritmaların önemli bir problemi
olan yerel en iyilere takılma riski düşmektedir. Bunun yanında, genel bir iyileştirme sağlanarak algoritma
performansı artmaktadır. Ada temelli ve çok alt popülasyonlu paralel metasezgisel algoritmalardan biri
Paralel Göçmen Kuşlar Optimizasyon Algoritmasıdır (PGKOA). Bu çalışmada, PGKOA’da kullanılan göç
oranı ve göç aralığı değişimlerinin arama hızına etkisi Friedman testi ve frekans analizi kullanılarak
araştırılmıştır. 4000 iterasyon boyunca 500 iterasyon aralık ile elde edilen 8 farklı değer kullanılarak
Friedman testi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, göç oranı ve göç aralığı değerlerindeki değişimin
arama hızı ve algoritma performansına etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu gösterilmiştir. İncelenen
parametrelerin arama hızına katkısını araştırmak amacıyla yüksek boyut olarak kabul edilen 300 boyutlu
iki farklı test fonksiyonu kullanılmıştır. Sonuç olarak, göç aralığı azaldığında arama hızının arttığı ve daha
başarılı sonuçlar üretildiği görülmüştür. Bunun yanında, göç oranındaki artışın arama hızına çoğunlukla
olumlu katkı sağladığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Arama hızı, göç oranı, göç aralığı

Search Speed, Migration Parameters and Parallel Migrating Birds
Optimization Algorithm
Abstract
Search speed is an important criterion for determining the preferred metaheuristic algorithm. Migration
parameters used in island-based parallel metaheuristic algorithms are important factors determining the
search speed. Migration is the process of sharing good solutions among subpopulations at regular
intervals according to the preferred topology. Migration interval is the number of iterations between two
migration steps. Migration rate is the rate that determines the number of solutions to migrate. The
migration process reduces the risk of getting stuck with local optimum, which is a major problem with
metaheuristic algorithms. In addition, by providing a general improvement, algorithm performance
increases. One of the island-based and multi-subpopulation parallel metaheuristic algorithms is Parallel
Migrating Birds Optimization Algorithm (PMBOA). In this study, the effect of migration rate and migration
interval changes used in PMBOA on search speed was investigated using Friedman test and frequency
analysis. Friedman test was performed using 8 different values obtained with 500 iteration intervals over
4000 iterations. According to the results, it has been shown that the effect of change in migration rate
and migration interval values on search speed and algorithm performance is statistically significant. In
order to investigate the contribution of the analyzed parameters to the search speed, two different 300dimensional test functions, which are considered as high dimensions, were used. As a result, it has been
observed that when the migration interval decreases, search speed increases and more successful results
are produced. Besides, it has been revealed that the increase in the migration rate mostly contributed
positively to the search speed.
Keywords: Search speed, migration rate, migration interval
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1. GİRİŞ
Göçmen Kuşlar Optimizasyon Algoritması [1] (GKOA) popülasyon temelli metasezgisel bir
algoritmadır. Göçmen kuşların uçuş düzeni esas alınarak geliştirilmiştir [1]. GKOA gibi sürü
davranışlarından veya doğa olaylarından esinlenerek ortaya çıkan birçok metasezgisel algoritma
mevcuttur. Genetik algoritmalar [2], yüklü sistem arama [3], büyük patlama büyük çöküş [4],
parçacık sürü [5], diferansiyel gelişim [6], gri kurt [7], yapay arı kolonisi [8], yerçekimsel arama
[9] ve balina optimizasyonu [10] metasezgisel algoritmalara örnektir.
Metasezgisel algoritmalar, çok sayıda bilinmeyen içeren zor problemlerin çözümü için yaygın
olarak kullanılır. Genellikle rastgele üretilen bir popülasyon kullanarak aramaya başlanır. Bu
durum, ilk iterasyon adımlarında çözüm uzayında genel bir tarama yapmayı sağlar. İlerleyen
adımlarda daha başarılı çözümler üretilir ve popülasyonun en iyi çözüme doğru yaklaşması
sağlanır. Arama sonlandığında üretilen en başarılı çözüm, algoritmanın ürettiği en iyi çözüm
olarak kabul edilir. Metasezgisel algoritmalar, rastgele üretim adımları içerdiği için her
çalıştırmada farklı sonuçlar üretir. Bu nedenle, algoritmanın başarısını ölçmek için çok sayıda
çalıştırma sonunda elde edilen farklı sonuçların istatistiki hesaplamaları kullanılır.
Yüksek arama kabiliyetlerine rağmen problemlerin zorlaşması ve boyutlarının büyümesi
nedeniyle metasezgisel algoritmalarda bazı iyileştirme ve geliştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu geliştirmelerden biri, aynı anda çok sayıda alt popülasyon kullanılarak paralel bilgisayarlarda
çalıştırılmalarıdır. Bu çalışmada, GKOA’nın paralel bilgisayarlarda uygulanması ile oluşturulan
ada temelli Paralel Göçmen Kuşlar Optimizasyon Algoritması (PGKOA) kullanılmıştır. Ada temelli
paralel metasezgisel algoritmalarda kullanılan göç parametreleri ve bunlara bağlı olarak oluşan
arama hızı incelenmiştir. Bu çalışmanın devamında 2. bölümde PGKOA, 3. bölümde uygulama
çalışmaları ve 4. bölümde sonuçlar verilmektedir.

2. PARALEL GÖÇMEN KUŞLAR OPTİMİZASYON ALGORİTMASI
GKOA, Λ şeklinde uçan göçmen kuşların davranışları modellenerek geliştirilmiş metasezgisel bir
algoritmadır [1]. Yapılan bir araştırmaya göre, 25 kuştan oluşan bir sürü Λ şeklinde uçarak
menzilini %25 arttırmaktadır [11]. Bu bilgiler doğrultusunda oluşturulan GKOA’da her bir kuş,
arama uzayında bir çözümü temsil etmektedir. Bu kuşlardan biri lider kuş olarak kabul edilir.
Kalan kuşların yarısı sağ kola, diğer yarısı sol kola yerleştirilir. Her çözüm, kendisine komşu
çözümler üretir. Lider kuş, uygunluk değeri en iyi olan çözümü kendisinde tutar. Geriye kalan 2x
çözümden x adetini arkasında bulunan sağ koldaki, x adetini sol koldaki kuşa iletir. Lider kuşun
arkasındaki kuşlar, gelen çözüm ile kendi ürettiği çözümler içinden uygunluk değeri en iyi çözümü
kendisinde tutar ve diğer çözümleri kendi arkasındaki kuşa iletir. Sürüdeki tüm kuşlar için bu
işlem tamamlandığında algoritmanın bir iterasyonu tamamlanmış olur. Belirlenen iterasyon
sonunda lider kuşun yorulduğu varsayılır. Lider kuş sağ kolun en sonuna geçer ve sağ koldaki
kuşlar bir ön sıraya ilerler. Böylece lider kuş değişmiş olur ve algoritma adımları devam eder.
Lider kuş yeniden yorulduğunda sol kolun sonuna geçer. Sol koldaki kuşlar bir ön sıraya
ilerleyerek yeni lider kuş belirlenir. Bu işlemler, arama durdurulana kadar devam eder.
Maksimum iterasyon sayısına ulaşıldığında veya durma kriteri sağlandığında elde edilen en iyi
sonuç problemin çözümü olarak kabul edilir [12,13].
GKOA kullanılarak yapılmış birçok çalışma vardır. Kaos fonksiyonlarının kullanıldığı [14], kesme
probleminin çözüldüğü [15], karesel atama ve gezgin satıcı problemlerinin çözüldüğü [16], yapay
arı kolonisi algoritması ile paralel çalıştırıldığı [17] GKOA çalışmaları vardır. GKOA, [18]’de yapay
arı kolonisi, parçacık sürü optimizasyonu, diferansiyel gelişim algoritması ve genetik algoritmalar
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ile karşılaştırılmıştır. [19]’da yapay arı kolonisi ve GKOA birlikte kullanılmıştır. GKOA’nın
kullanıldığı bir diğer alan çizelgeleme problemlerinin çözümüdür [20-26].
Ada temelli paralel metasezgisel algoritmalar çok sayıda popülasyondan oluşur. Kullanılan
algoritma, her bir popülasyon üzerinde uygulanır ve belirlenen iterasyon aralığında iyi çözümler
komşu popülasyona gönderilir. Bu işleme göç ismi verilir [27]. Göç işlemi; topoloji, göç oranı
(MR), göç aralığı (MI), göç politikası ve haberleşme modeli ile belirlenir [28]. Göç işlemi sayesinde
metasezgisel algoritmaların önemli bir problemi olan yerel en iyilere takılma riski azalmaktadır.
Ayrıca iyi çözümlerin komşu alt popülasyonlar ile paylaşılması genel bir iyileşme sağlar [29].
Yapay arı kolonisi [30,31], parçacık sürü optimizasyonu [32,33], genetik algoritmalar [34,35],
karınca kolonisi [36], diferansiyel gelişim [37], kaos optimizasyonu [38] ve GKOA [13,39,40,41]
kullanılarak geliştirilmiş paralel metasezgisel algoritmalar vardır. [35,42-45]’te paralel genetik
algoritmalar uygulanarak farklı topoloji ve göç parametre değerlerinin arama ve yakınsamaya
etkileri verilmiştir.
PGKOA, çok sayıda alt popülasyon üzerinde GKOA uygulanması ile oluşturulan paralel bir
metasezgisel algoritmadır. Alt popülasyonlar, ada şeklinde oluşturulmakta ve kendi içlerinde
GKOA uygulanmaktadır. MI kadar iterasyon sonra MR oranında çözümün kopyası, belirlenen
topolojiye göre komşu alt popülasyona gönderilmekte ve gelen çözümler kabul edilen göç
politikasına göre alt popülasyona dahil edilmektedir. [13,39,40]’da MR ve MI değerlerinin
PGKOA performansına etkileri verilmiştir. Göç parametre değerleri algoritma performansını
etkilediği gibi arama hızını da etkileyebilir. Bunu incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada, farklı
düzeyler için 500 iterasyonda bir elde edilen uygunluk değerleri kullanılarak düzey değişiminin
oluşturduğu farkın anlamlılığı istatistiksel olarak ortaya konmuştur.

3. UYGULAMA ÇALIŞMALARI
Bu çalışmada, farklı MR ve MI değerleri PGKOA’ya uygulanmış, arama hızına ve sonuçlara etkileri
gösterilmiştir. MR=20% alınarak MI 10, 30 ve 50, MI=20 alınarak MR 10%, 30% ve 50%
kullanılmıştır. Yüksek boyut olarak kabul edilen 300 boyutlu Schwefel ve Rotated Hyper-Ellipsoid
fonksiyonlarına 20 alt popülasyon üzerinde PGKOA uygulanmıştır. Elde edilen 100 bağımsız
denemenin ortalamaları 4000 iterasyon için verilmiştir. Bu çalışmada halka topoloji
kullanılmıştır. Yapılan tüm denemeler TÜBİTAK ULAKBİM Yüksek Başarımlı ve Grid Hesaplama
Merkezi / Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA) kaynaklarında gerçekleştirilmiştir. PGKOA, C++
programlama dili ve OpenMPI kütüphanesi üzerinde MPI (Message Passing Interface)
kullanılarak uygulanmıştır. MPI, göç adımını gerçekleştirmek için kullanılmıştır. Göç politikası
olarak en iyi çözümler göç etmiş, hedef alt popülasyonda en kötüler ile yer değiştirmiştir. GKOA
uygulanırken her bir alt popülasyondaki kuş sayısı 51, her kuşun üreteceği komşuluk sayısı 3,
arkadaki kuşa gönderilecek çözüm sayısı 1 ve lider kuş değişim aralığı 10 olarak alınmıştır. Her
500. iterasyon noktasında elde edilen sonuçlar Friedman testi [46,47,48] kullanılarak analiz
edilmiş ve farkın anlamlılığı ortaya konmuştur. Bu çalışmada kullanılan Schwefel (fSch) ve Rotated
Hyper-Ellipsoid (fRot) fonksiyonları sırasıyla aşağıda sunulmaktadır [49]. Denklem (1) ve (2)’de
kullanılan d problem boyutudur.
𝑑

𝑓𝑆𝑐ℎ (𝑥 ) = 418.9829𝑑 − ∑ 𝑥𝑖 sin (√|𝑥𝑖 |)

(1)

𝑖=1

𝑥𝑖 ∈ [−500,500] aralığında, 𝑖 = 1, … , 𝑑
Global minimum 𝑥 ∗ = (420.9687, . . . ,420.9687) için 𝑓(𝑥 ∗ ) = 0
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𝑑

𝑖

𝑓𝑅𝑜𝑡 (𝑥 ) = ∑ ∑ 𝑥𝑗2

(2)

𝑖=1 𝑗=1

𝑥𝑖 ∈ [−65.536, 65.536] aralığında, 𝑖 = 1, … , 𝑑
Global minimum 𝑥 ∗ = (0, . . . ,0) için 𝑓(𝑥 ∗ ) = 0
MR=20%, MI=10, 30 ve 50 alındığında Schwefel fonksiyonundan elde edilen sonuçlar aşağıda
Şekil 1’de verilmektedir. Bu sonuçlara göre; göç aralığı düşük olduğunda algoritma iyi çözümleri
erken iterasyon adımlarında üretmektedir. Frekans değerlerinin verildi Şekil 1(c) incelendiğinde;
MI=10 olduğunda 4000 çözümün 2000’den fazlası, MI=30 olduğunda 600’den fazlası ve MI=50
olduğunda 200’den fazlasının PGKOA’nın ürettiği en başarılı değere yakın çözümler olduğu
ortaya konmuştur. Bu sonuca göre; MI=10 olduğunda hızlı bir arama yapılarak başarılı sonuçlara
erken iterasyon adımlarında erişildiği ve kalan iterasyon adımlarında detaylı arama yapıldığı
görülmektedir. MI=50 olduğunda ise yavaş bir arama gerçekleşmekte ve başarılı sonuçların
olduğu bölgede daha az arama yapılmaktadır.

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 1. Schwefel fonksiyonu çözümünde MR=20%, MI=10, 30 ve 50 için; (a) her 500 iterasyondaki
sonuçlar (b) grafiksel gösterimi (c) sonuçların frekansı ve (d) iterasyon boyunca elde edilen değerler

MR=20% iken MI=10, 30 ve 50 alındığında, farklı iterasyon noktalarında (500 artışlı) Schwefel
fonksiyonundan elde edilen ve Şekil 1(a)’da verilen sonuçların istatistiksel olarak karşılaştırılması
Friedman testi ile yapılmıştır. Friedman testi üç ya da daha fazla ilişkili örneklerin işlem etkileri
arasında fark olmadığı şeklinde kurulan sıfır hipotezinin test edilmesi için kullanılmaktadır [46].
Her bir strateji için elde edilen performansı sıralayan non-parametrik bir testtir [47]. Friedman
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testi sonucuna göre elde edilen anlamlılık düzeyi (p değeri) 0,05 değerinden küçük olduğunda
sıfır hipotezi reddedilir [48]. Schwefel fonksiyonu için yapılan test sonucunda elde edilen p değeri
0,000 < 0,05 olduğundan H0 reddedilmiştir. Bu sonuç, farklı göç aralıkları ile elde edilen uygunluk
değerleri arasında anlamlı bir fark olduğunu onaylamaktadır. Elde edilen sonuçlar aşağıda Tablo
1’de verilmiştir. Tahmini medyan ve sıra toplamı değerleri dikkate alındığında en düşük uygunluk
değerinin MI=10 düzeyinde elde edildiği görülmektedir.
Tablo 1. Schwefel fonksiyonu MR=20% için Friedman Testi

MI
10
30
50
Serbestlik
Derecesi
2
Sıfır Hipotezi
Alternatif
Hipotez

N
8
8
8

Tahmini Medyan
33822
42758
50972

Sıra Toplamı
8,0
16,0
24,0

S

P Değeri

Grand Medyan

16
0,000
42517
H0: Schwefel fonksiyonu için tüm göç aralıklarının etkisi sıfırdır. 10, 30 ve 50
göç aralıklarının verdikleri sonuçlar arasında fark yoktur.
H1: Schwefel fonksiyonu için tüm göç aralıklarının etkisi sıfır değildir. 10, 30 ve
50 göç aralıklarının verdikleri sonuçlar arasında fark vardır.

Şekil 2’de MI sabit olarak 20 alındığında MR=10%, 30% ve 50% için Schwefel fonksiyonu
çözümünden elde edilen sonuçlar verilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre MR 10% olduğunda
en başarısız, MR 30% ve 50% olduğunda birbirine yakın sonuçlar üretilmektedir. İterasyon
noktası 2000 ve sonrasında MR 30% için 50% değerine göre daha başarılı sonuçlar elde
edilmektedir. Ancak Şekil 2(d)’de verilen ve iterasyon boyunca üretilen değerlere göre MR
değişiminin etkisinin düşük olduğu görülmektedir.
(a)
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(d)

(c)

Şekil 2. Schwefel fonksiyonu çözümünde MI=20, MR=10%, 30% ve 50% için; (a) her 500 iterasyondaki
sonuçlar (b) grafiksel gösterimi (c) sonuçların frekansı ve (d) iterasyon boyunca elde edilen değerler

MI=20 iken MR=10%, 30% ve 50% alındığında Şekil 2(a)’da verilen Schwefel fonksiyonu uygunluk
değerlerinin karşılaştırılmasında, Friedman testi sonucuna göre elde edilen p(0,002) < 0,05
olduğu için sıfır hipotezi reddedilmiştir. Bu sonuç farklı iterasyon noktalarında farklı göç oranları
ile elde edilen uygunluk değerleri arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Elde edilen
sonuçlar aşağıda Tablo 2’de verilmiştir. Tahmini medyan ve sıra toplamı değerleri dikkate
alındığında en düşük uygunluk değerinin MR=30% düzeyinde elde edildiği görülmektedir.
Tablo 2. Schwefel fonksiyonu MI=20 için Friedman Testi

MR
10%
30%
50%
Serbestlik
Derecesi
2
Sıfır Hipotezi
Alternatif
Hipotez

N
8
8
8

Tahmini Medyan
38653
36588
36670

Sıra Toplamı
24,0
10,0
14,0

S

P Değeri

Grand Medyan

13
0,002
37303
H0: Schwefel fonksiyonu için tüm göç oranlarının etkisi sıfırdır. 10%, 30% ve
50% göç oranlarının verdikleri sonuçlar arasında fark yoktur.
H1: Schwefel fonksiyonu için tüm göç oranlarının etkisi sıfır değildir. 10%,
30% ve 50% göç oranlarının verdikleri sonuçlar arasında fark vardır.

PGKOA uygulanırken MR=20% iken MI 10, 30 ve 50 olduğunda Rotated Hyper-Ellipsoid
fonksiyonundan elde edilen sonuçlar Şekil 3’te verilmektedir. Bu sonuçlara göre sık yapılan göç
işleminin hem arama hızını arttırdığı hem de sonuçları iyileştirdiği görülmektedir. 4000 iterasyon
sonunda MI=50 olduğunda elde edilen sonuç, MI=10 olduğunda elde edilen sonucun yaklaşık
8,69 katıdır. Bunun yanında, MI=50 iken 4000. iterasyonda üretilen sonuç MI=10 olduğunda
2000. iterasyondan önce, MI=30 olduğunda 3500. iterasyondan önce elde edilmiştir. Şekil 3(c)
incelendiğinde MI=10 olduğunda çözüm bölgesinde bakılan noktaların diğer MI değerlerine göre
çok daha fazla olduğu görülmektedir.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 3. Rotated Hyper-Ellipsoid fonksiyonu çözümünde MR=20%, MI=10, 30 ve 50 için;
(a) her 500 iterasyondaki sonuçlar (b) grafiksel gösterimi (c) sonuçların frekansı ve
(d) iterasyon boyunca elde edilen değerler

Rotated Hyper-Ellipsoid fonksiyonundan elde edilen ve Şekil 3(a)’da verilen sonuçlar istatistiksel
olarak karşılaştırıldığında MR=20% için MI=10, 30 ve 50 iken Friedman testine göre p < 0,05
olduğundan sıfır hipotezi reddedilmiştir. Bu sonuca göre elde edilen uygunluk değerleri arasında
anlamlı bir fark vardır. Elde edilen sonuçlar aşağıda Tablo 3’te verilmiştir. Tahmini medyan ve
sıra toplamı değerleri dikkate alındığında en düşük uygunluk değerinin MI=10 düzeyinde
bulunduğu gösterilmiştir.
Tablo 3. Rotated Hyper-Ellipsoid fonksiyonu MR=20% için Friedman Testi

MI
10
30
50
Serbestlik
Derecesi
2
Sıfır Hipotezi
Alternatif
Hipotez

N
8
8
8

Tahmini Medyan
700867
3551690
5800440

Sıra Toplamı
8,0
16,0
24,0

S

P Değeri

Grand Medyan

16
0,000
3350999
H0: Rotated Hyper-Ellipsoid fonksiyonu için tüm göç aralıklarının etkisi
sıfırdır. 10, 30 ve 50 göç aralıklarının verdikleri sonuçlar arasında fark yoktur.
H1: Rotated Hyper-Ellipsoid fonksiyonu için tüm göç aralıklarının etkisi sıfır
değildir. 10, 30 ve 50 göç aralıklarının verdikleri sonuçlar arasında fark
vardır.
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Rotated Hyper-Ellipsoid fonksiyonu kullanılarak yapılan bir diğer çalışmanın sonuçları Şekil 4’te
verilmektedir. Sabit MI (20) değeri için göç oranı arttığında daha hızlı bir arama ve daha başarılı
sonuçlar elde edilmiştir. Ancak, Şekil 4(d)’de verilen ve 4000 iterasyon boyunca elde edilen
sonuçlara göre tüm göç oranları için yakın değerler üretildiği görülmektedir.

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 4. Rotated Hyper-Ellipsoid fonksiyonu çözümünde MI=20, MR=10%, 30% ve 50% için;
(a) her 500 iterasyondaki sonuçlar (b) grafiksel gösterimi (c) sonuçların frekansı ve
(d) iterasyon boyunca elde edilen değerler

Rotated Hyper-Ellipsoid fonksiyonu için Şekil 4(a)’da verilen, MI sabit olarak 20, MR ise 10%, 30%
ve 50% alındığında elde edilen sonuçlara Friedman testi uygulanarak p=0,000 sonucu
bulunmuştur. Bu sonuca göre p < 0,05 olduğu için sıfır hipotezi reddedilmiştir. Bunun anlamı,
farklı göç oranları ile elde edilen uygunluk değerleri arasında anlamlı bir fark olduğudur. Elde
edilen sonuçlar aşağıda Tablo 4’de verilmiştir. Friedman testi ile hesaplanan tahmini medyan ve
sıra toplamı değerlerine göre en düşük uygunluk değeri MR=50% düzeyinde elde edilmiştir.
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Tablo 4. Rotated Hyper-Ellipsoid fonksiyonu MI=20 için Friedman Testi

MR
10%
30%
50%
Serbestlik
Derecesi
2
Sıfır Hipotezi
Alternatif
Hipotez

N
8
8
8

Tahmini Medyan
2558740
2014970
1948390

Sıra Toplamı
24
16
8

S

P Değeri

Grand Medyan

16
0,000
2174033
H0: Rotated Hyper-Ellipsoid fonksiyonu için tüm göç oranlarının etkisi
sıfırdır. 10%, 30% ve 50% göç oranlarının verdikleri sonuçlar arasında fark
yoktur.
H1: Rotated Hyper-Ellipsoid için tüm göç oranlarının etkisi sıfır değildir. 10%,
30% ve 50% göç oranlarının verdikleri sonuçlar arasında fark vardır.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, 300 boyutlu Schwefel ve Rotated Hyper-Ellipsoid fonksiyonları MR (20%) sabit
olduğunda MI=10, 30, 50 için, MI (20) sabit olduğunda MR=10%, 30% ve 50% için PGKOA ile
çözülmüştür. 100 bağımsız denemenin ortalama sonuçları grafikler ve frekans analizi ile
incelenmiştir. Farklı parametre düzeyleri için 500 iterasyon aralık ile elde edilen sonuçlar
Friedman testinde kullanılmış ve düzey değişiminin oluşturduğu farkların anlamlı olduğu
istatistiksel olarak gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre göç aralığı azaldığında hem arama
hızının hem de algoritma performansının arttığı belirlenmiştir. Göç oranı arttığında genel bir
iyileşme oluşmuştur. Ancak Schwefel fonksiyonu incelendiğinde 2000. iterasyondan itibaren
MR=30% için üretilen sonuçların 50% için elde edilen sonuçlardan daha başarılı olduğu
görülmektedir. Rotated Hyper-Ellipsoid fonksiyonu için üretilen sonuçlar ise tüm adımlarda
MR=50% için daha başarılıdır. Paralel metasezgisel algoritmalarda, göç parametre değerlerinin
doğru seçimi önemli bir araştırma konusudur. Bu konuda yapılacak çalışmalar, paralel
algoritmalarda arama hızının ve performansın artmasına katkı sağlayacaktır.

5. TEŞEKKÜR
Bu araştırmada yer alan tüm hesaplamalar TÜBİTAK ULAKBİM, Yüksek Başarımlı ve Grid
Hesaplama Merkezi (TRUBA) kaynaklarında gerçekleştirilmiştir. TRUBA altyapısının
oluşturulmasında ve kullanımının sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
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Özet
Bu çalışma günümüzde birçok alanda kullanılan robotların engele göre hız ayarlı çizgi izleyen tasarımını
içermektedir. Çalışma donanım ve yazılım olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Robotun donanımsal
yapısı tamamlandıktan sonra PIC-18F2550 mikrodenetleyicinin istenen amaca yönelik programlanması
gerçekleştirilmiştir. Robotun düzgün ilerlemesini sağlayan PID kodlarını içerisinde barındıran PWM hız
kontrolüne sahiptir. Robotun önüne engel çıkması durumunda, sistem hızını ayarlayarak doğru tepki
vermiş ve motorların gücünü kontrol edebilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Otonom, Robot, Mikrodenetleyici, PWM

Abstract
This study includes the design of the line following robot with speed adjustable according to the obstacle.
The design consists of two parts: hardware and software. After completing the hardware structure of the
robot, the PIC microcontroller is programmed. It has PWM speed control that includes PID codes. The
robot can move smoothly by PID codes and PWM. In case of any obstacle in front of the robot, system
responds correctly by adjusting speed and controls the power of the system motors.
Keywords: Autonomous, Robot, Microcontroller, PWM

1. GİRİŞ
Robotik Sistemler, araştırma, eğitim, ticari, endüstriyel, uzay görevleri, riskli bölgeler veya
değişik amaçlara göre tasarlanmakta ve kullanım alanları oldukça geniş yer tutmaktadır [1]. Çizgi
izleyen robotlar endüstride oldukça yaygın kullanılmaktadır. Eğer sürekli aynı güzergahta gidiş
geliş yapılıyorsa bu işi otonom olarak bir robota yaptırmak işleri hızlandıracağı gibi iş gücünü de
azaltacaktır [2]. Bu çalışmada çizgi izleyen robotun beyaz çizgi üzerinde hareket etmesi ayrıca
önüne çıkabilecek engele göre hareket hızını ayarlaması için bir tasarım yapılmıştır. Bu tip
çalışmalara örnek olarak araçlarda şerit takip sistemleri örnek gösterilebilir. Günümüzde takip
mesafesi altına düşen durumlarda olumsuz durumları engellemek adına otomatik acil fren
sistemleri geliştirilmiştir [3].

2. MATERYAL VE METOD
Sistem, algılama, karşılaştırma, karar verme ve hareket sistemi olarak dört temel yapıdan
oluşmaktadır. Sistemin blok diyagramı Şekil 1’de verilmiştir.
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M

Karşılaştırma

1

Karar Verme

ürücü

Sensörler

Motor
M
Şekil 1.Sistemin blok diyagramı

2

Sistem, platformdaki beyaz çizgi üzerinde giden , hareket eden yada duran bir engel durumunda
sistemin hızını ayarlama yada durdurma prensibini temel almıştır. Robotun çizgi üzerinde daha
kararlı gitmeyi sağlayan PID (Proportional Integral Derivative) kodlarını içerisinde barındıran
PWM (Pulse Width Modulation) hız kontrolüne sahiptir. PWM ile motor hızları kontrol edilmiştir.
Kullanılan PIC 18F2550 mikrodenetleyicide iki tane PWM çıkışı mevcuttur. Sistemde motorlar
fazla akım çekeceği için mikrodenetleyiciye motor sürücü ile bağlanmıştır. Motorlar, PIC
mikrodenetleyicinin PWM çıkışlarından motor sürücüye göndermiş olduğu bilgilere göre hareket
etmektedir.
Robot siyah zemin üzerinde 20mm genişliğinde beyaz çizgiyi otonom bir şekilde takip
etmektedir. Beyaz ve siyah renk ayrımını robotun önünde gövde altına montajı yapılmış bulunan
8 adet analog sensör yapmaktadır. 8 adet sensörün her birinde iki adet alıcı ve verici göz bulunup
verici göz tarafından gönderilen kızıl ötesi ışık beyaz zeminde alıcı göze yansırken siyah zeminde
yansıtılmamaktadır. Bu çalışma prensibine göre sensör çıkışlarından siyah ve beyaz zemin ayrımı
yapılmaktadır. Şekil 2.’de bu durum gösterilmektedir.

Şekil 2. LDR ve LED çalışma prensibi

Bu sensörler LDR ve LED özellikleri olan ve kontrast farkını bu iki ekipmanı birarada barındırması
sayesinde anlayabilen sensörlerdir [4,5]. Robot, sağ ve sol sensörlerde bir şey algılamadığı zaman
iki motor da önceden belirlenen sabit hızda dönmektedir. Eğer soldaki sensörlerden birinde
algılama olursa sağ motorun hızı yavaşlatılırken, sol motorda durma noktasına getirilerek robot
yavaşca sola dogru döner. Eğer sağdaki sensörlerden birinde algılama olursa sol motorun hızı
yavaşlatılırken , sağ motorda durma noktasına getirilerek robot yavaşça sağa dogru döner. Amaç
robotun çizgiyi hep ortalaması ve yoldan çıkmamasıdır. Bu işlemin en az hatayla ve kararlılıkla
yapılmasını sağlayan ise PID yöntemidir. Böylece robot beyaz çizgi üzerinde kararlı bir şekilde
ilerlemiş olur.
Sistemde mikrodenetleyici, ana devre kartı, motor sürücü kartı, algılayıcılar, ve temel elektronik
devre elemanları gibi elektronik parçalar kullanılmıştır. Sistemin yazılım kısmı ise sensörlerden
gelen veriler doğrultusunda motorları kontrol etmekte ve sistemin hareketini sağlamaktadır.
Çizgi izleyen robot devresi Proteus tasarım ve baskı devre programında hazırlanmıştır. Ana kart
baskı devresi Şekil 3’de görülmektedir.
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Şekil 3.Anakart baskı devresi

Çizgi izleyen robotun gövdesi 3mm kalınlıktaki pleksi glasstan lazer kesim ile üretimi yapılmış
hazır malzemedir. Gövde yapısı hafif ve küçük bir tasarıma sahiptir [6]. Robot sisteminin hareket
organları, arkada bulunan iki adet redüktörlü DC motor ile bunlara bağlı bond silikon tekerlek
ve ön tarafta metal sarhoş tekerleklerden oluşmaktadır. Tasarlanan robot yapısı şekil 4’de
gösterilmiştir.

Şekil 4. Tasarlanan robot

Robot sisteminin enerji kaynağı için bir adet 11.1V Lipo Pil 850mAh – Hücre sayısı 3S Pro batarya
kullanılmıştır.

3.BULGULAR
Engeli algılayarak hızını ayarlayan çizgi izleyen robot ile pist üzerinde yapılan denemelerde robot
beyaz çizgi üzerinde ilerlemede tam doğruluk göstermiştir. Engeli algılama denemelerinde ise
robotun engeli algılayarak hızını artırma veya azaltma işlevini çok iyi yapabildiği görülmüştür.
Robot üzerinde yapılan ölçümler Tablo 1‘de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Mesafeye göre engel algılayıcı sensörün çıkışı ve motor voltajları
Engelle
Sensör
Arası
Mesafe
Cm
80
75
70
65
63
60
57
55
50
45
40
35
30
25
20
15
13
12
10

Sharp Sensörün
(GP2Y0A21YK)
Çıkış Voltaj Değeri DC
Volt

PWM1
AC Volt

PWM2
AC Volt

Sağ Motor Giriş
Voltaj Değeri
DC volt

Sol Motor Giriş
Voltaj Değeri
DC Volt

0,38
0,42
0,47
0,49
0,51
0,53
0,55
0,56
0,63
0,68
0,75
0,84
0,95
1,08
1,28
1,62
1,82
1,96
2,14

2,89
2,87
2,85
2,83
2,82
2,80
2,78
2,76
2,72
2,67
2,61
2,53
2,42
2,26
2,00
1,51
1,12
0,79
0

2,89
2,87
2,85
2,83
2,82
2,80
2,78
2,76
2,72
2,67
2,61
2,53
2,42
2,26
2,00
1,51
1,12
0,79
0

4,30
4,28
4,27
4,26
4,25
4,24
4,23
4,21
3,93
3,86
3,81
3,63
3,38
2,97
2,20
1,20
0,65
0,54
0

4,30
4,28
4,27
4,26
4,25
4,24
4,23
4,21
3,93
3,86
3,81
3,63
3,38
2,97
2,20
1,20
0,65
0,54
0

Tablo 1’deki değerlere bakıldığında robot engele yaklaştıkça yani mesafe azaldıkça mikro
denetleyiciden gönderilen PWM sinyallerin değeri azalmakta buna bağlı olarakta DC motor
uygulanan voltaj değerleride düşmektedir. Mesafe 10cm civarlarına geldiğinde ise PWM çıkışları
sıfıra giderken motorların giriş voltajlarıda sıfıra yaklaşarak durdurulmuştur. Ayrıca engel
algılayan Sharp sensörünün davranışı incelediğinde sensörün çıkışları robot engelle yaklaştıkça
yani robot ile engel arasındaki mesafe azaldıkça sensörün analog çıkış değerinin artış gösterdiği
görülmektedir. Çizgi izleyen sensörlerin çizgiyi algılama durumuna göre PWM sinyal voltaj
değerlerinin nasıl değiştiği Tablo 2’de verilmiştir.
Sensör
1
Sol
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sensör
2
Sol
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Tablo2. Çizgi izleyen sensörlerin durumuna göre PWM voltajları
Sensör
Sensör
Sensör
Sensör
Sensör
Sensör
3
4
5
6
7
8
PWM1
Sol
Orta
Orta
Sağ
Sağ
Sağ
0
0
0
0
0
0
3.22 V
0
0
0
0
0
0
3.13V
1
0
0
0
0
0
3.03V
0
1
0
0
0
0
2.93V
0
0
0
0
0
0
2.89V
0
1
1
0
0
0
2.89V
0
0
1
0
0
0
2.75V
0
0
0
1
0
0
2,28V
0
0
0
0
1
0
1.67V
0
0
0
0
0
1
0.63V
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PWM2
0.63V
1.67V
2.28V
2.75V
2.89V
2.89V
2.86V
2,75V
2.64V
2.53V
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Tablo 2’de ölçülen ilk değer incelediğinde çizgi izleyen sensörün (QTR-8A) en sol tarafında bir
algılama olduğunda PWM1 çıkışını yani sağ motora bağlı ucun voltajını artırırken (3,22V) PWM2
çıkışını azaltarak (0,63V) yani sol motor voltajını azaltarak robotun sola dogru donmesini ve bunu
robotun çizgiyi ortalayana kadar yapmasını sağlamaktadır. Eğer çizgi izleyen sensörün (QTR-8A)
en sağ tarafında bir algılama olursa PWM1 çıkışını yani sağ motora bağlı ucun voltajını azaltırken
(0,63V) PWM2 çıkışını artırarak (2,53V) yani sol motor voltajını artırarak robotun sağa dogru
donmesini ve bunu robotun çizgiyi ortalayana kadar yapmasını sağlamaktadır. Tablo 2’deki diğer
ara değerlerde herzaman robotu ortalama yani çizgi üzerinde tutma amacının sonucunda ortaya
çıkmış değerlerdir. Çizgi izleyen sensörlerin durumuna göre PWM sinyal görüntüleri Tablo 3’te
verilmiştir.
Tablo 3. Çizgi izleyen sensörlerin durumuna göre PWM sinyal görüntüsü

PWM1: 3.22V

PWM1:0.63V

PWM2: 0.63V

PWM2:2.53V

PWM1: 3.13V

PWM1:1.67V

PWM2 : 1.67V

PWM2:2.64V

PWM1 : 3.03V

PWM1:2.28V

PWM2 : 2.28V

PWM2:2.75V

PWM1: 2.93V

PWM1:2.75V

PWM2 : 2.75V

PWM2:2,86V

PWM1: 2.89V

PWM1: 2.89V

PWM2 : 2.89V

PWM2:2.89V
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4. SONUÇ
Çalışmada engele göre hız ayarlı çizgi izleyen robot tasarımı yapılmıştır. PIC mikrodenetleyicinin
istenen amaca yönelik programlanması gerçekleştirilmiştir. Robotun düzgün ilerlemesini
sağlayan PID ve PWM teknikleri kullanılmıştır. Robotun önüne engel çıkması durumunda yapılan
denemelerde hızını ayarlayarak doğru tepki vermiş ve sistem motorlarının gücünü kontrol
edebilmiştir. Sistem, makine öğrenmesi teknikleri ile birleştirilerek otonom olarak geliştirilmesi
planlanmaktadır.
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